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§1
Förslag till en ny förvaltning och ny organisatorisk hemvist
för VA drift samt fritidsservice (KS/2013:605)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner inriktningsförslaget om en ny förvaltning
med arbetsnamnet ”Teknik- och serviceförvaltningen” från 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny organisatorisk hemvist för
VA Drift samt fritidsservice från 1 februari 2014. Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag som täcker de kostnader som
följer av förslaget.
Reservationer

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

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 § 164 att återremittera ärendet
med motiveringen att förslaget ska hänskjutas till det s.k. UNO-arbetet som
genomförs under kommande valår.
Inför varje mandatperiod görs en översyn av nämndorganisationen, fördelningen av politiska resurser, mandatstöd, politiska sekreterare m.m. Denna
översyn kallas UNO – utredning om nämndorganisation.
I denna översyn ingår inte frågor som är kopplade till förvaltningsorganisationen. Av detta skäl kommer de organisationsfrågor som behandlas i detta
ärende inte att behandlas inom ramen för UNO-arbetet.
Med anledning av återremitteringen kan dock en ny organisatorisk hemvist
för VA Drift samt fritidsservice först börja gälla från 1 februari 2014.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice
(teknik och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Denna översyn har nu presenterats i en rapport.
Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning
inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvaltningen integreras funktionerna
för fastighet och VA, som nu finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen,
med funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som nu finns inom
verksamheten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta
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verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park.
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag
uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur
förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 §164 att återremittera ärendet
med motiveringen att förslaget ska hänskjutas till det s.k. UNO-arbetet som
genomförs under kommande valår.
Inför varje mandatperiod görs en översyn av nämndorganisationen, fördelningen av politiska resurser, mandatstöd, politiska sekreterare m.m. Denna
översyn kallas UNO – utredning om nämndorganisation.
I denna översyn ingår inte frågor som är kopplade till förvaltningsorganisationen. Av detta skäl kommer de organisationsfrågor som behandlas i detta
ärende inte att behandlas inom ramen för UNO-arbetet.
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-25 föreslogs att
den nya organisatoriska hemvisten för VA Drift samt fritidsservice skulle
börja gälla från 1 januari 2014. Med anledning av återremissen föreslås dock
ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 februari
2014. Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag
som täcker de kostnader som följer av förslaget.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-25.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD) och Anders
Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§2
Ny VA-taxa 2014 (KS/2013:658)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
höjning av den rörliga VA-avgiften med 1 krona exklusive moms fr o m
2014-03-01.
Sammanfattning

I ettårsplanen 2014 beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen att en avgiftshöjning kommer att bli aktuell på grund av att kostnaderna höjs inom VAkollektivet.
Stora investeringar och högre drift- och underhållskostnader inom VAverksamheten väntas under de närmaste åren. För att täcka den stora kostnadsökningen vill tekniska nämnden höja den rörliga brukningsavgiften
med 1 krona per kubikmeter (exkl moms). Senaste större avgiftsförändringen var 2010-01-01. En krona i avgiftshöjning ger cirka 5,5 miljoner kronor
per år i ökade intäkter till VA-verksamheten.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2013-11-11 § 75.
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§3
Återrapportering av uppdrag att utreda frågan om utdrag ur
belastningsregistret (KS/2013:681)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har tagit del av personalutskottets utredning om utdrag
ur belastningsregistret vid anställningar och konstaterar att den nuvarande
hanteringen är tillräcklig.
Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25 § 126 gavs personalutskottet uppdraget att utreda frågan om utdrag vid anställning av medarbetare
inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen anser att den nuvarande omfattningen är bra,
och tillräcklig för att vi ska leva upp till lagens krav och dess ursprungliga
syfte att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp och andra allvarliga kränkningar. Att begära registerutdrag för andra grupper och verksamheter som inte uttryckligen stöds av lagen är ”att skjuta över målet”. Utdrag ur belastningsregistret, med alla de risker det innebär, är inte det enda
och inte heller det säkraste sättet att skaffa information om potentiella medarbetare.
I stället för utvidgad omfattning med fler grupper och verksamheter föreslås
att rekryteringsprocessen ytterligare förstärks och kvalitetssäkras.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2013-09-09 § 16.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-14.
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§4
Omfördelning av politisk resurs (TUP) (KS/2012:492)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Det förstärkta arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön för
Sandy Lind (TUP) kopplat till hennes arbete som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden upphör 2014-01-31.
De medel som frigörs fördelas i sin helhet till Elisabeth Thorén (TUP). Arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplas till hennes arbete
som ersättare i kommunfullmäktige och börjar gälla 2014-02-01.
Jäv

Anders Thorén (TUP) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.
Ärendet

Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-04 § 31 att Sandy
Lind (TUP) får ett arvode motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplat
till hennes arbete som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget innebär att Sandy Lind fr.o.m 2014-02-01 inte längre ska uppbära
dessa resurser. De frigjorda medlen ska i sin helhet fördelas till Elisabeth
Thorén (TUP) och vara kopplat till hennes arbete som ersättare i kommunfullmäktige.
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§5
Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och attest (KS/2013:734)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll.
Kommunfullmäktige antar reglemente för budgetansvar och attest.
Kommunfullmäktige beslutar om att upphäva nuvarande reglemente för
budgetansvar och intern kontroll.
Kommunfullmäktige beslutar om att reglementena ska tillämpas från och
med 1 mars 2014.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom att risk- och väsentlighetsbedömningar i paragraf 7 och att angivna månader i paragraf 8 i reglemente för intern kontroll gäller från och med 2015.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till reglemente för intern
kontroll.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll upphör att gälla och ersätts av reglemente för intern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar samt reglemente för budgetansvar och attest.
Den senaste uppdateringen av nuvarande reglemente gjordes 2006. Sedan
dess har nya rekommendationer inom redovisningsområdet kommit och
praxis har förändrats. Befintligt reglemente överensstämmer dessutom inte i
alla delar med hur kommunen i praktiken arbetar. Revisorerna har också vid
flera tillfällen påpekat brister i reglementet.
Med utgångspunkt från ovan har kommunledningsförvaltningen gjort en del
justeringar och omarbetningar, men innebörden i de nya reglementena är i
stort detsamma som nuvarande reglemente. De ändringar som är av principiell art redovisas under rubrikerna ”Reglemente för intern kontroll” samt
”Reglemente för budgetansvar och attest” i tjänsteskrivelsen 2013-12-16.
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§6
Ramavtal och plankostnadsavtal för del av fastigheten
Tumba 7:206 samt del av fastigheten Komministern 5
(KS/2013:694)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med AB
Botkyrkabyggen.
Sammanfattning
AB Botkyrkabyggen inkom 2013-03-07 med planbeskedsförfrågan,
Sbf/2013:89. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-06-19, § 177 positivt
planbesked för ungdomsbostäder. Kommunen och AB Botkyrkabyggen har
för avsikt att pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett 20-tal ungdomsbostäder vid Tunavägen i Tumba. AB Botkyrkabyggen ges ensamrätt
att inom två (2) år från kommunens godkännande förhandla med kommunen
om utformning och exploateringsavtal för avtalsområdet. Kommunen beräknas få täckning för samtliga kostnader.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 49.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-05.
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§7
Köp av fastighet - Botkyrka Bangården 1 (KS/2013:645)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Botkyrka kommun förvärvar fastigheten Bangården 1 från Jernhusen Fastigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 5 000 000
kronor. Finansieringen av förvärvet sker genom ökad upplåning om
5 075 000 kronor (köpeskilling och lagfartskostnad).
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Bangården 1 förvärvas från Jernhusen Fastigheter AB för en köpeskilling om 5 000 000 kronor.
Fastigheten ligger intill Munkhättevägen och för området gäller en detaljplan som vunnit laga kraft 1994-06-21. Den tillåtna markanvändningen
inom detaljplanen är kontor.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 50.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-03.

9[41]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-07

§8
Tullinge idéhus - begäran om medel till förprojektering
(KS/2011:440)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avsätter en budgetram på 4 000 000 kronor för förprojektering och framtagande av nödvändiga handlingar för idéhuset. Finansieringen sker genom ökad upplåning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta
samordna arbetet med Tullinge idéhus.
Kommunstyrelsen lämnar en beställning till tekniska nämnden att påbörja
förprojektering och projektering av idéhuset.
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-18 som återrapportering av tidigare uppdrag i ärendet.
Reservationer

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

Arkitekttävling för Tullinge idéhus är avgjord och vinnande förslag ritades
av Wingårdhs Arkitektkontor AB.
För att kunna förverkliga idéhuset behöver flera pågående processer koordineras och samordnas. Det gäller framtagande av en detaljplan för området,
anpassningar av lokalprogram och projektering av idéhuset. Ambitionen är
att huset ska kunna stå klart under senare delen av hösten 2016 varför arbetet med förprojektering och projektering måste påbörjas redan 2014. I
flerårsplanen har inte idéhuset som investering varit kostnadssatt. En utförlig kostnadskalkyl ska redovisas i kommande flerårsplan för 2015 - 2018.
För att kunna påbörja projekteringen behöver medel kunna ianspråktas redan 2014 och kommunledningsförvaltningen har bedömt att kostnaderna för
2014 uppgår till 4 000 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt frågan om att äga och förvalta
byggnaden i egen regi eller upphandla en extern förvaltare. Kommunledningsförvaltningens bedömning visar att det är mest lönsamt att äga och förvalta huset i egen regi. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
tekniska nämnden får en beställning från kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att förverkliga Tullinge idéhus som en fastighet i kommunens egna
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bestånd. Tekniska nämnden ska se till att den kostnadsnivå som angavs i
tävlingsprogrammet inte överstiges.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 52.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-18.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Lars Johansson (FP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Peter Nyberg (S) 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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Ansvarsfull ekonomi går ut på att hushålla med begränsade resurser. Mot bakgrund av Botkyrkas
ekonomiska situation är det oansvarigt att öka skulderna genom att låna till förprojektering och
framtagande av handlingar till ett idéhus då detta inte är kommunal kärnverksamhet. Idéhuset kan
inte anses vara prioriterat och är dessutom inte demokratiskt förankrat hos Tullingeborna.
För idéhuset i Tullinge finns det inte ens en fullständig kostnadskalkyl. En sådan kalkyl ska först
redovisas i flerårsplanen för 2015 – 2018. Dessutom är kostnader för landskapsåtgärder inte med i
beräkningen. Precis som vi påpekade i klimat- och planeringsberedningen är det bekymmersamt att
ramarna för kostnader i samband med idéhuset flyter. Kostnaderna hanteras inte i sin helhet utan
delas upp i delar vilket gör det svårt för betraktare att skaffa sig en helhetsbild. Alla fakta och siffror
bör komma upp på bordet innan det fattas beslut i ärendet.
Tullinge Centrum är idag starkt eftersatt. Vi anser att man först bör ha en helhetsidé för Tullinge
Centrum innan man satsar enorma pengar på ett enskilt spektakulärt projekt som ett idéhus i
Centrum utan koppling till helheten. Det är en sådan helhetsidé som vi har förslagit (se bilaga). Den
självklara frågan är vad som efterfrågas mest av Tullingeborna? Om Tullingeborna tycker att
pengarna ska gå till ett uppgraderat Centrum så bör den politiska majoriteten respektera detta. Allt
annat ser vi som ett stort svek mot Tullingeborna.
Vad kan vi istället göra för den summa som idéhuset kostar? En helhetslösning för Tullinge
Centrum är ett förslag. Ett annat kan vara att undersöka hur mycket bättre väg- och
grönområdesunderhåll vi kan få. Ett tredje är att prioritera olika kärnverksamheter i Tullinge som
idag är eftersatta och i behov av ytterligare medel.
Den politiska majoriteten lyfter ofta fram nyttan av dialogforum och poängterar att
medborgardialog är viktig. Om den politiska majoriteten hade avsett att agera konsekvent så borde
resultatet vid Tullinge dialogforum, 7 april 2011, ha spelat en större roll. Tyvärr har man inte tagit
hänsyn till resultatet där en majoritet ansåg att ett idéhus inte behövs! Detta förstärker känslan av att
styrande politiker enbart ser till dialogforum när det passar egna intentioner.
Vad gäller kostnaderna för idéhuset ska tekniska nämnden enligt ordförandeförslaget se till att
kostnadsnivån i tävlingsprogrammet inte överstigs. Denna ”garanti” inger ingen trygghet då
erfarenheten visar att projekt efter projekt som tekniska nämnden ansvarar för blir långt dyrare än
beräknat. Trots att nämnden har antagit en åtgärdsplan finns det risk att skattepengar försvinner i
ökade kostnader, även denna gång.
Vi har sett flera liknande projekt i andra kommuner som brottas med kostnader som skenat iväg.
Det är snarare mer regel än undantag att spektakulära landmärken blir betydligt dyrare än vad som
budgeterats. Ett färskt exempel är kulturhuset i Umeå som blir minst 210 miljoner kronor dyrare att
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

bygga än vad som tidigare sagts. Grundantagandet bör vara att den här typen av projekt ofta blir
dyrare än vad initiala kalkyler visar.
Sammantaget finns det inte något större intresse för ett idéhus i Tullinge och förslaget kan därför
inte anses vara förankrat hos Tullingeborna. Frågan som måste ställas är förstås denna: Hur stort
motstånd krävs för att den politiska majoriteten ska ta till sig av kritiken och dra i nödbromsen?
Tullingeborna har redan sagt sitt, dels i valet 2010 och dels i andra sammanhang som exempelvis
dialogforum.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Kjell Forshed

För Tullingepartiet har Jens Jenslin bidragit i skissandet med lokalkännedom och synpunkter. Jens sitter i
samhällsbyggnadsnämnden för Tullingepartiet och är
arkitekt och fastighetsutvecklare.

Sten Sedin, från ingenjörsbyrån Tyréns, räknas som en
av Stockholms främsta traﬁkexperter. Han har en gedigen erfarenhet av hur såväl Traﬁkverket som SL resonerar i traﬁkfrågor. Sten har konsulterats för att säkerställa
att den tänkta traﬁklösningen är praktiskt, ekonomiskt
och kapacitetsmässigt genomförbar.

Kjell Forshed är en ﬂerfaldigt prisbelönt arkitekt som ligger bakom ﬂera
uppmärksammade trädgårdsstäder och
stadsplaner runt om i Sverige. Exempel
på lyckade projekt är bl.a. Tullinge
Trädgårdsstad, Lomma Hamn och
S:t Eriksområdet på Kungsholmen.
Andra lyckade projekt ﬁnns i
Hammarby Sjöstad och i Södra
Stationsområdet.

Visionsskisserna har tagits fram av stadsplaneraren
Kjell Forshed i samarbete med traﬁkexperten
Sten Sedin som har konsulterats i traﬁkfrågor.

En av Sveriges ledande
stadsplanerare bakom förslagen

Planskiss (i perspektiv) för ett framtida Tullinge Centrum.
Se hela förslaget på vår hemsida www.tullingepartiet.se

YRKANDE
Tullinge idéhus – begäran om medel till förprojektering
Förslag till beslut:
Att ordförandeförslaget avslås
Motivering
Folkpartiet har sedan tidigare markerat att vi är tveksamma till att uppföra ett idéhus i
Tullinge. Vi anser inte att ett hus av denna typ i Tullinge är en prioriterad investering. Det är
inte något som efterfrågas av bredare grupper och det finns så många andra eftersatta behov i
kommundelen.
Vi kan därför inte ställa oss bakom att 4 miljoner kronor avsätts till förprojektering och
framtagande av nödvändiga handlingar för idéhuset. Den politiska majoriteten borde vara lika
generös också när det gäller a medel till det verkliga investeringsbehov som finns i Tullinge.
Främst gäller det, som Folkpartiet anslagit pengar till i våra budgetalternativ, upprustning av
skolorna i Tullinge. Men det finns också investeringsbehov när det gäller t ex vägnätet och
gatubelysningen i Tullinge. Dessutom anser vi att i första hand är det ungdomarna som
behöver vara någonstans att vara på kvällarna. Först när dessa behov är tillgodosedda anser
Folkpartiet att frågan om idéhus kan diskuteras.

YRKANDE
Kommunstyrelsen
Tullinge idéhus – begäran om medel till förprojektering

Kristdemokraterna anser att Tullinge är en viktig del av Botkyrka. Vidare är vi som parti positiva till
kultursatsningar i kommunen, så även i Tullinge.
Samtidigt anser vi att det finns stora behov av upprustning i förskolor, skolor och vägnätet samt
nyinvestering i ett snabbt växande Tullinge. Inte minst satsningar på dagvattenproblematiken, som vi
vid flera tillfällen uppmärksammat i våra budgetförslag.
Att avsätta ytterligare 4 milj. kr till förprojektering för "Tullinge idéhus" med eventuellt stora kostnader
i framtiden anser vi inte är ansvarsfull politik i dagsläget!
Mot bakgrund av ovan stående, yrkar vi avslag till förslaget.

Stefan Dayne (kd)
Botkyrka 2014-01-07

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

140107-8-yrk(kd) Tullinge idéhus.doc

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-07

§9
Kompletterande ägardirektiv för kommunens helägda bolag
(KS/2013:717)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till kompletterande ägardirektiv för
kommunens helägda bolag.
Sammanfattning

Med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen behöver kommunen
komplettera befintliga ägardirektiv med en punkt där respektive bolags styrelse årligen ska bedöma verksamheten dels i förhållande till det ändamål
som fullmäktige har fastställt i bolagsordningen och dels om verksamheten
är i överensstämmelse med den kommunala kompetensen. Avsikten är respektive bolagsstyrelse redan i anslutning till årsredovisningen för 2013 ska
lämna dessa uppgifter till kommunstyrelsen som sedan i sin tur ska återrapportera detta till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Därutöver föreslås även att bolagen ska lämna en redovisning för hur man under
året uppfyllt kommunens ägardirektiv och på vilket sätt som bolaget har bidragit till att uppnå de mål som kommunfullmäktige ställt upp och som bolaget är berör av.
Eftersom kommunstyrelsen själv ska göra en bedömning av hur bolagen
följt ändamålet och bedrivit verksamheten inom ramen för den kommunala
kompetensen, i kommunens årsredovisning behövs dessa uppgifter senast
den sista februari. Eftersom dessa uppgifter ska lämnas i bolagets årsredovisning bör dessa vara kommunen tillhanda senast den sista februari. Detta
kommer att ställa krav på att bolagen tar fram sina årsredovisningar tidigare
än vad som gällt föregående år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-12.
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§ 10
Svar på motion - Bidrag till föreningar ska baseras på dess
verksamhet (M) (KS/2012:279)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31 § 72 en motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess
verksamhet. Motionärerna föreslår att mötesplatsföreningar som riktar sig
till vuxna arbetsföra människor inte bör vara grundbidragsberättigade utan
att verksamheter som riktar sig till målgrupper som personer med funktionsnedsättning, barn- och unga samt äldre ska prioriteras.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 86.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-21.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden konstaterar att
reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige 2010 efter ett aktivt arbete i föreningsutskottet av bland andra moderaterna. En uppföljning av reglementet var planerad att genomföras under 2012 men kommer att ske först under 2014. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås i avvaktan på en uppföljning av reglementet för föreningsbidrag.
Yrkanden

Petja Svensson (M) och 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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BOTKYRKA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 11
Svar på motion - Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen (M) och (TUP)
(KS/2012:554)
Beslut

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

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

Mattias Franzén (M), Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) väckte
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Utred
möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen. Motionärerna föreslår att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att
utreda behovet av båtbottentvättar i kommunen, om det finns intresse i privat sektor att etablera båtbottentvättar och spolplattor, var dessa kan anläggas samt beräkna kostnader för detta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2013-03-25 § 17 yttrat sig över motionen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-07-11.
Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden konstaterar att frågan om miljöproblem med giftiga båtbottenfärger är angelägen. Att installera en båtbottentvätt/spolplatta är en stor investering. Under 2013 finns inga statliga medel att ansöka om. Som ett led i
miljöenhetens tillsynsarbete förs dialog med båtklubbarna i kommunen där
frågor om båtbottentvätt diskuteras avseende behov, kostnader och bästa
teknik. Miljöenheten kommer att arbeta vidare med frågan i den ordinarie
tillsynen. Kommunen ska givetvis stötta initiativ från båtklubbarna själva
om att anlägga spolplattor och båttvättar.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och 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.

14[41]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-07

§ 12
Svar på motion - Teknikcentrum till Botkyrka (BP)
(KS/2013:53)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-24 § 17 en motion – Teknikcentrum till Botkyrka. Motionären föreslår att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum i
Botkyrka. Teknikcentrat ska ha inriktning på forskning kring solkraft och
teknisk utveckling av energiförsörjning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-06-17 §
35.
Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen. Nämnden instämmer i
att det är viktigt att det finns arenor för energifrågor och att kommunen bör
ställa sig positiv till sådana initiativ, men att det är tveksamt om det är
kommunens roll att ta initiativet till ett teknikcentrum, vare sig ekonomiskt
eller tekniskt.
Vid kontakter med Energimyndigheter har det framkommit att det inte är
möjligt att få ekonomiskt stöd för anläggandet av ett teknikcentrum från solenergiprogrammet. Det stöd kommunen för närvarande erhåller från Energimyndigheten får inte användas till investeringar.
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§ 13
Svar på motion - Öka antalet hjärtstartare (TUP) (KS/2013:5)
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 201301-24 § 17 en motion – Öka antalet hjärtstartare. Motionären föreslår att
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare och erbjuda berörda kommunalanställda en lämplig utbildning i första hjälpen samt att upprätta en strategi
och plan för hjärtstartare samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-04-23 § 39.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-07-11.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden instämmer i att det är viktigt att det finns tillgång till hjärtstartare
på strategiska platser inom hela kommunen. Sedan 2013-01-07 finns ett beslut på att samtliga nuvarande och kommande mötesplatser för personer
över sextio år ska tillföras hjärtstartare. Men frågan är större än så och även
mötesplatser som har andra huvudmän än kommunen är betydelsefulla i
denna bemärkelse. Inte minst föreningslivet kan spela en viktig roll.
Vård- och omsorgsnämnden anser dock att utbildningsinsatser i hjärt- och
lungräddning generellt inte kan ankomma på nämnden, utan att detta borde
samordnas centralt i kommunen, exempelvis genom samarbete med brandförsvaret.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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När man tänker på hjärtsjukdomar är det något som ofta associeras med äldre människor. Det är
glädjande att samtliga nuvarande och kommande mötesplatser för personer över sextio år ska
tillföras hjärtstartare. Frågan är dock större än så eftersom hjärtstopp kan drabba vem som helst och
när som helst. Därför är det viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga även i miljöer där barn och
unga befinner sig.
Vi i Tullingepartiet föreslår att lämpliga kommunala mötesplatser förses med hjärtstartare, inte
enbart mötesplatser för personer över sextio år. På så sätt är vår motion ett komplement till tidigare
beslut om hjärtstartare.
”En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig säker
och trygg i din vardag”, står det på Botkyrkas hemsida. Kommunen samarbetar med många aktörer
som t ex BRÅ och närpolisen för att göra Botkyrka till en trygg och säker plats. Vad gäller ansvaret
för utbildningsinsatser i hjärt- och lungräddning menar vi att Botkyrka, även i detta trygghetsarbete,
kan samarbeta med andra aktörer.
Eftersom kommunen satsar pengar på nya hjärtstartare är vi övertygade om att tillhörande
utbildning är en klok investering. Andra kommuner på Södertörn, som exempelvis Nynäshamn, har
tagit fram en omfattande plan där allt från idrottsledare och pensionärer till personal och elever
utbildas till livräddare. Vi menar att Botkyrka bör ta efter detta exempel för att upprätta en strategi
och ringa in publika allmänna platser i hela Botkyrka.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla motionen.

Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-07

§ 14
Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer (KS/2013:502)
Beslut

Ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) anmäler en protokollsanteckning:
”Vi kommer till kommunfullmäktige att inkomma med en mer utvecklad
skrivning i ärendet.”
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-09-26 § 128 ett
medborgarförslag – Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra
folkmordets offer. Förslagsställaren föreslår att det ska uppföras ett Seyfomonument i Botkyrka kommun för att hedra folkmordets offer och att en
lämplig plats i Norsborg eller Hallunda utses för ändamålet. Alternativt föreslås att kommunen ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppföras.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2013-10-18.
Motivering

I medborgarförslaget föreslås att Botkyrka kommun ska uppföra ett minnesmonument för att hedra offren under ”Seyfo”, dvs. de systematiska förföljelser och mord som drabbade kristna folkgrupper i det forna Osmanska
riket under första världskriget. Alternativt föreslås att kommunen ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppföras.
En majoritet i Sveriges Riksdag, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt ytterligare några ledamöter begärde 201003-11 att regeringen skulle erkänna morden på kristna befolkningsgrupper i
det forna Osmanska riket – Seyfo – som ett folkmord.
Den moderatledda regeringen har trots riksdagens beslut valt att inte erkänna folkmordet. Därmed har inte Sveriges officiella hållning i frågan ändrats, eftersom utrikespolitiken är regeringens ansvar.
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Att regeringen inte erkänt folkmordet, trots riksdagens beslut försvårar den
kommunala hanteringen av medborgarförslaget avsevärt. Botkyrka kommuns juridiska bedömning är att ett uppförande av ett minnesmonument
vore att agera utanför den kommunala kompetensen. Däremot finns det
inget hinder för att organisationer och privatpersoner själva tar initiativ för
att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att hedra Seyfos offer.
Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att hantera det på ett
positivt sätt utifrån kommunens regelverk.
Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. Mer än hälften av befolkningen har utländsk bakgrund. I vår kommun finns cirka 160 nationaliteter och här talas mer än 100 språk. Det innebär stora möjligheter och vi
har utvecklat en interkulturell strategi som syftar till att vi med respekt för
varandra vill och kan leva tillsammans. Strategin innebär också att vi eftersträvar respekt för olikheter och att vi ger respektfullt utrymme för olika uttryckssätt.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP), och Stefan Dayne (KD) yrkar
återremiss av ärendet för att omformulera motivtexten.
Lars Johansson (FP) yrkar återremiss av ärendet, om yrkandet om återremiss
faller yrkar han en ändring av beslutets motivering, bilaga.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ärendet ska avgöras idag
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget och
Lars Johanssons yrkande mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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YRKANDE
Svar på medborgarförslag – Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra
folkmordets offer
Förslag till beslut:
Medborgarförslaget anses besvarat med Folkpartiets motivering.
Motivering
Folkpartiet vill påpeka att det är viktigt att vi inte glömmer de övergrepp som skedde mot
kristna minoriteter i det dåvarande Osmanska riket under första världskriget. Hade begreppet
folkmord funnits vid denna tidpunkt hade dessa övergrepp omfattats av detta begrepp.
Samhället måste hela tiden påminna om att denna typ av övergrepp skett och genom t ex
information och utbildning förhindra att nya övergrepp inte sker, varken i de områden som
ingick i det dåvarande Osmanska riket eller någon annanstans runt om på jorden. När det
gäller frågan om folkmord så har vi i Folkpartiet på vårt landsmöte 2005 tagit beslut om att
Turkiet måste erkänna att detta skett. Det är beklämmande att den politiska majoriteten i
Botkyrka försöker att göra partipolitik av frågan genom att skylla på regeringen som ett
hinder i frågan.
Folkpartiet delar dock inriktningen i tjänsteskrivelsen som anser att Botkyrka som kommun är
förhindrad att ta ställning till om Seyfo ska betraktas som ett folkmord och därmed är frågan
om att aktivt stödja ett uppförande av ett monument inte aktuell. Vi hänger upp vårt
ställningstagande på att när frågan prövades juridiskt efter ett liknande beslut i Södertälje
2007 så upphävdes kommunens beslut av länsrätten. Denna juridiska prövning måste
Botkyrka kommun förhålla sig till. Skulle däremot någon privat person, organisation eller
kyrka osv. gå samman och uppföra ett monument med egen finansiering så är det inget som
Folkpartiet motsätter sig, förutsatt att regelverk enligt Plan- och bygglagen följs.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra
folkmordets offer (KS/2013:502)
I medborgarförslaget föreslås att Botkyrka kommun ska uppföra ett minnesmonument för att hedra
offren under ”Seyfo”, dvs. de systematiska förföljelser och mord som drabbade kristna folkgrupper i
det forna Osmanska riket under första världskriget.
I Botkyrka bor idag flera tusen syrianer som direkt eller indirekt är berörda av dessa fruktansvärda
händelser. Folkmordet ”Seyfo” erkändes av Sveriges riksdag den 11 mars 2010, tack vare att fyra
borgliga ledamöter röstade med oppositionen vilket gjorde att en tvärpolitisk motion gick igenom.
Regeringen har dock fortfarande inte verkställt beslutet.
Utrikespolitiken är förbehållet den svenska staten och Botkyrka kommuns juridiska bedömning är att
ett uppförande av ett minnesmonument vore att agera utanför den kommunala kompetensen.
Att man i ordförandeförslaget skriver ”Att regeringen inte erkänt folkmordet, trots riksdagens beslut
försvårar den kommunala hanteringen av medborgarförslaget avsevärt” är en besynnerlig formulering,
anser vi. På vilket sätt försvåras den kommunala hanteringen om det är en frågeställning som ligger
utanför den kommunala kompetensen?
Eftersom Länsrätten 2007 kom fram till att det var ett olagligt utrikespolitiskt ställningstagande av
Södertälje kommun att ta beslutet att bygga ett Seyfo-monument där, bör inte kommunen bekosta och
uppföra ett sådant minnesmärke. Däremot kan det vara lämpligt att organisationer, föreningar, kyrkor,
företag eller privatpersoner går samman och gemensamt finansierar ett minnesmonument över Seyfo.
Ett minnesmonument kan utformas på väldigt många olika sätt. Eftersom det inte föreligger något
konkret förslag i medborgarförslaget gällande utformning, storlek, skötsel eller vilken besöksfrekvens
ett sådant monument kan förväntas få, är det svårt för kommunen att anvisa lämplig plats.
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§ 15
Svar på medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna
(KS/2012:572)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett medborgarförslag – Bygg en rackethall i Tuna. Förslagsställaren föreslår att det
ska byggas en rackethall som ersättning för Pelletäppan på tomten vid den
gamla Tunagårdens förskola.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-04-15 § 34 och
samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig 2013-08-27 § 217.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen har fört diskussioner om att förlägga en rackethall till den
aktuella platsen, men marken är inte planerad för att användas för idrottsverksamhet varför det inte är aktuellt att förlägga en rackethall där.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför
att i den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till
förskoleverksamhet. Behov finns av ytterligare förskolor i Tumba om planerad utbyggnad av bostäder blir verklighet.
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§ 16
Svar på medborgarförslag - Bygg en crossbana i Norsborg
(KS/2013:11)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett medborgarförslag – Bygg en crossbana i Norsborg. Förslagsställaren för fram att
en crossbana skulle innebära att ungdomar kan köra lagligt och att risken för
att skada någon minskar samt att polisen kan kontrollera situationen bättre.
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-05-21 § 51 yttrat sig över medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-0603 § 130
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden förstår
förslagsställarens tanke om att ungdomar ska kunna utöva sporten på ett lagligt och säkert sätt. Motorcross är en relativt liten sport som främst utövas
av vuxna. Vidare finns möjlighet att utöva cross vid Uringe motorbana och
motorstadion i Riksten. Nämnden ifrågasätter också lämpligheten i att placera en motorbana i Norsborg ur miljösynpunkt.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden är i
grunden positiv till anläggande av en crossbana i Norsborg, men ser hinder
för en sådan etablering. Exempelvis finns restriktioner för vattenskyddsområden och en etablering förutsätter också att kommunen finner lämplig mark
för ändamålet.
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§ 17
Svar på medborgarförslag - Satsa på norra delen av Tullinge (KS/2011:149)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-04-28 § 80 ett medborgarförslag – satsa
på norra delen av Tullinge. Förslagsställaren föreslår att Parkhemsskolans
tennisplan/fotbollsplan förbättras och förnyas samt att en spontanidrottsplats
med konstgräs anläggs.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-0326 § 22 och samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-16 § 66.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning i sak till medborgarförslaget då
nämnden inte har ansvaret för den aktuella ytan men anför att nämnden är
positiv till fler spontanidrottsplatser. Under 2012 kommer nämnden att påbörja en reinvestering av de befintliga 11-manna konstgräsplanerna och att
dessa konstgräsplaner, i samarbete med gatu- och parkenheten i kommunen,
kan omfördelas till skolgårdar och spontanidrottsplatser.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat men avstyrker delen om konstgräsplan.
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§ 18
Kommunstyrelsens ettårsplan och internbudget 2014
(KS/2013:511)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbudget 2014 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområden 2014. I förslaget till verksamhetsplan har tre kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårsplan 2014 innehåller. Budgetförslaget omsluter 261,9 miljoner kronor, vilket
är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för
2014.
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med den nya organisationen är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet 2012
med budgetsiffrorna för 2014 och 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-19.
Yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 19
Detaljplaneprogram Kagghamra-Sibble-Eldtomta
(KS/2011:481)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för Kagghamra,
Sibble och Eldtomta och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda
detaljplaneläggning av området.
Sammanfattning

Detaljplaneprogrammet ska ge förutsättningar för detaljplaneläggning med
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Syftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att
säkerställa vattentillgången för bebyggelsen. Detaljplaneprogrammet anger
riktlinjer för detaljplanearbetet och därmed för bebyggelseutvecklingen.
Under året har detaljplaneprogrammet varit ute på samråd. Förslaget har i
huvudsak blivit positivt mottaget, men det finns också direkta synpunkter
och önskemål från myndigheter och medborgare. Dessa har en sådan karaktär att de kan mötas och beaktas under kommande detaljplanearbete.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 53.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-11.
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§ 20
Tilläggsanslag för inventarier till vård- och omsorgsboendet Tornet (KS/2013:746)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föra ytterligare medel, 1 510 000 kr, från tekniska nämndens projektmedel till vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget 2013 gällande vård- och omsorgsboendet Tornet, projektkod 3308.
Sammanfattning

Upphandling av inventarier till vård- och omsorgsboende Tornet pågår.
Kommunstyrelsen beviljade 5 miljoner kr till detta då inventarieteckningen
inte var klar i samband med delårsrapporten.
I den färdiga förteckningen uppskattades kostnaden till ca 5 miljoner kr. Då
hade listan bantats till den ram som nämnden hade fått. Det gjordes en riskbedömning att fler investeringar kan komma att behövas inom snar framtid.
Vård- och omsorgsförvaltningen har kompletterat inventarielistan och äskar
ytterligare medel för att kunna starta vård- och omsorgsboendet Tornet i
mars 2014:
10 traverser inklusive
montering

180 000 kr

24 IT-arbetsplatser och
AV-utrustning (skrivare, projektor o dyl.)

400 000 kr

Trädgårdsmöbler och
annan trädgårdsutrustning

150 000 kr

Markiser till 42 lägenheter

750 000 kr

SUMMA

1 510 000 kr

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-10 § 90.
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§ 21
Hållbarhetsforum och Earth hour 2014 med utvärdering av
hållbarhetsveckan 2013 (KS/2013:462)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av Hållbarhetsveckan
2013.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra Hållbarhetsforum 2014.
Sammanfattning

Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsveckan 2014 byter namn
till Hållbarhetsforum och att arrangemanget genomförs 8-10 maj.
Temat för årets arrangemang är kommunens sex hållbarhetsutmaningar;
Botkyrkaborna har arbete, Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har
de bästa skolorna, Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna, Botkyrkaborna är friska och mår bra och Botkyrkaborna har förtroende för varandra
och för demokratin. Fyra av sex hållbarhetsutmaningar ska debatteras utifrån konflikten mellan de tre hållbarhetsprinciperna ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. Resterande två utmaningar: Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin, samt Botkyrkaborna är friska och mår
bra, är tvärfrågor – det vill säga skär igenom övriga fyra. Dessutom är det så
att 2014 är ett ”supervalår” så arrangemanget ska kretsa kring frågor som
skapar motivation hos invånarna att gå och rösta och där de olika politiska
skillnaderna och alternativen blir tydliga.
Hållbarhetsveckan - bakgrund

Botkyrka kommun har sedan 2004 genomfört en årlig miljövecka och sedan
2005 årliga demokratidagar. 2011 tog kommunstyrelsen beslutet att slå
samman de båda veckorna till ett gemensamt och årligt återkommande evenemang under namnet Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckan 2013 arrangerades mellan den 16-22 september. Evenemanget var ett samarrangemang mellan Botkyrka kommun, det lokala föreningslivet och andra lokala aktörer. Veckan omfattade totalt 78 programpunkter på 32 platser i kommunen. 48 aktörer i lokalsamhället fungerade
som samarrangörer.
Temat för veckan var ”Ett gott liv – ett hållbart liv” och målgruppen var alla
invånare i Botkyrka. Temat hade dels sin utgångspunkt i arbetet med att
skapa ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030 och dels i arbetet med att skapa
ett antiryktesnätverk och en bättre social sammanhållning i kommunen.
För att stimulera föreningarna att arrangera aktiviteter under veckan avsattes
en del av Hållbarhetsveckans budget åt föreningsstöd. Stödet upplevdes som
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positivt. Stöd erbjöds även förvaltningar som ville delta med ett arrangemang under veckan.
Lärdomar av Hållbarhetsveckan 2013

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av Hållbarhetsveckan 2013. Några av slutsatserna sammanfattas här.
Målet med Hållbarhetsveckan behöver förtydligas och marknadsföringen
utvecklas så att evenemanget når fler kommuninvånare samt engagerar fler
politiker och tjänstemän. Temat för Hållbarhetsveckan måste i ännu högre
utsträckning knyta an till aktuella och relevanta teman, projekt eller verksamheter.
Politikernas närvaro har ökat sedan året innan, vilket är positivt men det
finns förväntningar från kommuninvånarna att politikerna och tjänstemännen får en mer deltagande roll. Politikens och tjänstemännens närvaro behöver öka ytterligare för att skapa legitimitet och trovärdighet för arrangemanget.
Trots att föreningar upplevt föreningsstödet i samband med Hållbarhetsveckan som positivt, har det också funnits kritik mot att det varit för många
aktiviteter och för få deltagare på de flesta aktiviteter för att kunna motivera
all den tid som lagts på planering och genomförande av aktiviteterna. Det
har också funnits kritik om att evenemangen varit för utspridda och osammanhängande i fråga om tidpunkt och plats. Det finns önskemål om att aktivitetsstödet ska riktas bredare, det vill säga till alla intresserade lokala aktörer, inte enbart till föreningar.
Hållbarhetsforum 2014 – förslag på namnändring

Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsforum 2014 genomförs
som ett tredagarsevenemang torsdag 8/5–lördag 10/5. Vi minskar antalet aktiviteter och styr innehållet och aktiviteterna till Botkyrkas sex hållbarhetsutmaningar.
Den politiska majoriteten föreslår att evenemanget ändrar namn till Hållbarhetsforum. Detta mot bakgrund av att Hållbarhetsforum 2014 inte är en
vecka utan tre dagar.
Supervalåret – förslag på ny inriktning 2014

2014 års aktiviteter och evenemang ska kretsa kring frågor som har relevans
för supervalåret 2014, det vill säga frågor som skapar motivation hos invånarna att gå och rösta, där de olika politiska skillnaderna och alternativen
blir tydliga. Varje dag centreras kring hållbarhetsutmaningarna och avslutas
med en politisk debatt där de politiska alternativen blir tydliga.
Hållbarhetsforum inträffar i nära anslutning till Europaparlamentsvalet och
den 9 maj är Europadagen. Detta bör spegla hållbarhetsforum. Fyra av
kommunens sex hållbarhetsutmaningar ska debatteras utifrån konflikten
mellan de tre hållbarhetsprinciperna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Resterande två hållbarhetsutmaningar: Botkyrkaborna har förtroende
för varandra och demokratin, samt Botkyrkaborna är friska och mår bra, är
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tvärfrågor – det vill säga skär igenom övriga fyra. Dessa två utmaningar ska
i stället vara närvarande i övriga fyra debatter för att korsbefrukta de andra
utmaningarna. Detta kommer att säkras genom att vi ställer anpassade frågor
till deltagarna i de fyra panelerna samt till de lokala aktörer och förvaltningar som vill genomföra aktiviteter. Förtroende för varandra och demokratin
är målet med hela upplägget. Det uppnås om vi lyckas med arrangemanget.
Tema och förslag på plats

Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsforum utgår ifrån Tumba så
att vi har en gemensam mötesplats för Hållbarhetsforum. Det är ett sätt att
förstärka invånarnas kännedom om arrangemanget och skapa en tydligare
identitet för arrangemanget.
Politisk debatt och kringaktiviteter

Inriktningen är att fokusera på den politiska debatten men också att möjliggöra en större medverkan från invånare. Kringaktiviteter från föreningar och
andra lokala aktörer som kopplar till den dagens tema ska göra det intressant/spännande att vara där. Botkyrkas föreningar och övrigt civilsamhälle
kommer därmed att få mer riktade förfrågningar om medverkan.
Hållbarhetsforum ska också tydliggöra den gemensamma grund som finns
över partipolitiska gränser ifråga om mänskliga rättigheter och interkulturell
samhällsutveckling.
Med stöd av Botkyrkas samarbetspartners i kommuner och städer utanför
Sverige kommer vi att belysa den ”glokala” dimensionen i kommunens utmaningar. Det vill säga att våra utmaningar är lokala utmaningar på många
andra platser. Syftet är att påvisa möjligheterna att utbyta tankar om social
innovation för hållbar utveckling.
Livestreaming för att nå ut bredare

Som en särskild insats för att nå ut till fler kommunmedlemmar är förslaget
att paneldebatterna ska livestreamas. Om möjligt ska det göras mot flera fysiska platser i kommunen.
Vi kan också använda livestreaming som främsta verktyg för dialogen kring
hållbarhetsutmaningarna med ett antal samarbetspartners/kommuner i
Europa. Detta blir en av kringaktiviteterna.
Avgörande för att livestreaming ska bli bra är att alla platser har en moderator som kan förmedla frågor från medverkande på andra platser än där debatten fysiskt äger rum.
Earth Hour – bakgrund

Lördagen den 29 mars 2014 går Världsnaturfonden WWF:s klimatsatsning
Earth Hour av stapeln för sjunde året i rad. Den globala klimatmanifestationen lockar miljontals människor att delta varje år. Tusentals städer i mer
än 150 länder deltog i 2013 års Earth Hour. Earth Hour är ett tillfälle att
kommunicera kommunens klimatarbete, engagera det lokala förenings- och
näringslivet samt kompetensutveckla den interna organisationen i klimatrelaterade frågor.
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Botkyrka kommun har deltagit i uppmärksammandet av Earth Hour sedan
2010. I samband med 2011 års uppmärksammande gjorde kommunen tillsammans med Tumba Centrum och Botkyrkabyggen en storsatsning. Aktiviteterna sträckte sig över en tvåveckorsperiod och omfattade både kommunikativa och interaktiva arrangemang genom ett Klimattorg i Tumba Centrum och Klimatfesten i Hågelby. Aktiviteten som skapade störst mervärde
var Klimatfesten. 2012 reviderades konceptet. Samarbetet utökades till att
även inkludera Alby centrum. Fler lokala företag involverades dessutom i
projektet som sponsorer. Klimataktiviteterna koncentrerades från två veckor
till en dag i båda centrumanläggningarna. Interna klimatfrukostseminarier
arrangerades i kommunalhuset och skolan engagerades genom en tävling i
klimatsmart mat. Klimatfesten i Hågelby fick en tydligare prägel av hållbarhetsevenemang och projektet klimatkompenserades.
2013 upprepades 2012 års koncept. Fler företag gick in som sponsorer och
fler föreningar engagerades i arrangemanget. Ett program med klimataktiviteter genomfördes i både Alby centrum och Tumba centrum. Arrangemanget
fick en tydligare lokal prägel och lockade många lokala aktörer att delta
både med aktiviteter i centrumanläggningarna, i fackeltåget och på klimatfesten i Hågelby. De interna klimatfrukostarna fick stor uppslutning av
tjänstemän i kommunalhuset och skoltävlingen utökade sin omfattning till
fem skolor.
Earth Hour 2014

Earth Hour är en klimatfest som vuxit fram och bärs fram av ideella organisationer världen över. Den politiska majoriteten föreslår att uppmärksammandet av Earth Hour 2014 genomförande överlåts till föreningslivet, den
sociala ekonomin och övriga aktörer i Botkyrka. Den politiska majoritetens
uppfattning är att Earth Hour-aktiviteterna ska i huvudsak genomföras den
29 mars. Kommunen ska vara en möjliggörare för Earth Hour och avsätter
medel så att föreningslivet har möjlighet att ansöka om pengar för att genomföra Earth Hour-aktiviteter. Kommunen ska också bidra i Earth Hour
med att släcka ner lampor mm, där det är möjligt.
Intern organisering inom förvaltningsorganisationen

Hållbarhetforum ska även 2014 vara ett samarbete mellan demokratiberedningen och klimat- och planeringsberedningen. Tjänstemannaorganisationen
organiserar förvaltningsarbetet.
Budget 2014

Budget för Hållbarhetsforum och Earth Hour är 500 000 kronor.
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§ 22
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 - övergripande
ansvar (KS/2013:735)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens kommunövergripande ansvar.
Sammanfattning

Enligt reglemente ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för att
utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen.
Kommunledningsförvaltningen har för 2014 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar.
Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys
gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska
granskas särskilt under 2014.
Ett arbete med att utveckla och utvidga den interna kontrollen i kommunen
pågår och fortsätter under 2014.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-16.
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§ 23
Slutredovisning till SKL inom programmet Hållbar jämställdhet
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Förslag till handlingsplan tas upp i
demokratiberedningen senast september 2014 för beslut i kommunstyrelsen
under hösten 2014.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet.
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, dåvarande serviceförvaltningen,
socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapportering av arbetet kommer att göras till SKL i december 2013. Ett av underlagen till slutrapporten kommer att vara den utvärdering av arbetet som tas
upp i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-25.
Utvärderingen har genomförts under 2013 med utgångspunkt från de övergripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka
kommun.
• 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen
av styrsystemet i alla nämnder.
• 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att
flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på
lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet och lika
goda resultat uppnås oavsett kön.
Utvärderaren bedömer att Botkyrka kommun har bedrivit ett framgångsrikt
utvecklingsarbete. Förutsättningarna för att styrsystemet ska vara bekönat
förbättras kontinuerligt och arbetet är väl förankrat, vilket har gett effekt
framför allt i nämndernas ettårsplaner och årsredovisningar. För att inkludera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i
större utsträckning än vad som hittills skett. Kommunen bör i större utsträckning också se till att jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i
den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.
Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har skett på fem förvaltningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut.
Några medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsarbetets slutfas, medan övriga arbetat aktivt under merparten av programperioden, vilket gett en spridning i resultat. Sammanfattningsvis menar utvärderaren att utvecklingsarbetet resulterat i en betydande kunskapsökning och
medvetandehöjning när det gäller jämställdhet, och sannolikt också i en mer
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jämställd verksamhet för brukarna på medborgarkontoren, några enheter på
socialförvaltningen samt fritidsgårdarna. De enheter som just inlett sitt arbete bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta.
Utvärderingen avslutas med en rad rekommendationer för det fortsatta arbetet. Några av dem kan åtgärdas på en gång och de övriga kommer att fångas
upp i ett förslag till fortsatt arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår
att det sker i form av en gemensam handlingsplan för kommunens fortsatta
arbete för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering.
Handlingsplanen bör bland annat bygga på erfarenheterna från detta utvecklingsarbete och den pågående processledarutbildningen för ett jämställt,
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering, samt hedersrelaterat förtryck och våld.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-12-06 § 66.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-25.
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§ 24
Lagrådsförslag angående nya bestämmelser om gatukostnader (KS/2013:494)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med godkännande av detaljplan
(KS/2013:494), gatukostnadsutredning (KS/2008:209) och genomförande
av Skårdal tills utfallet av lagrådsremissen klargjorts.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att följa
utvecklingen och återkomma med nytt förslag.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten var att få till fler
bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning för området. För
att finansiera utbyggnad av gator i området har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning. Utredningen skulle ligga till grund för kommande debitering av gatukostnadsavgift. För vatten och avlopp planerades att anläggningsavgifter skulle debiteras enligt gällande VA-taxa.
Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har varit på samråd och
utställda enligt nedan;
•
•
•
•

2008, samråd under juni och oktober för detaljplan och
gatukostnadsutredning
2010, samråd under mars och april för detaljplan, fastighetsplan och
gatukostnadsutredning.
2011, utställningen under mars och april av detaljplan,
fastighetsplan och gatukostnadsutredning.
2012, utställningen under september och oktober av detaljplan och
gatukostnadsutredning.

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för Skårdal 2013-0827. Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att detaljplanen och gatukostnadsutredningen får avvakta godkännande och antagande tills den
lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 2013-11-07 utretts. I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen
(2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader
ska reformeras.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-03.
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§ 25
Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i
Botkyrka kommun (KS/2013:665)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i Botkyrka.
Sammanfattning

Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning,
med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd
verksamhetsplan ska skickas till Energimyndigheten senast den 31 januari
för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsplan för 2014 innehåller bland
annat prioriterade områden, målgrupper och samarbetspartners för verksamheten. Botkyrka kommun ingår i ett regionalt samarbete med 26 andra
kommuner; Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. En
sammanställning av samarbetets projektplaner för 2014 utgör bilaga till
Botkyrkas verksamhetsplan.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 54.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-10.
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§ 26
Svar på revisionsrapport - Granskning avseende borgensåtaganden (KS/2013:500)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-12-17 som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens
hantering av borgensåtaganden.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan
utgången av 2014 ta fram ett förslag till borgenspolicy som även inkluderar
en översyn av hur kommunen ska ta ut avgifter för sina borgensåtaganden.
Sammanfattning

På revisionens uppdrag har PWC granskat kommunens hantering av borgensåtaganden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens
rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvudsak är ändamålsenliga. Samtidigt påpekas dock att riktlinjerna i vissa avseenden är
föråldrade och behöver ses över. Dessutom behöver rapporteringen kring
borgensåtagandena avseende hyresgarantier förbättras. Utifrån granskningen
har revisionen lämnat följande rekommendationer.
•

Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fastställande publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang
behöver även förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer
och nivåer för borgensavgifter inkl. kreditavgifter.

•

Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen
gentemot det kommunala bostadföretaget alternativt att denna typ av
delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.

•

Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier återrapporteras till kommunstyrelsen.

•

Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgensåtaganden för kommunala hyresgarantier.

Kommunledningsförvaltningen har kommenterat de synpunkter som förs
fram i rapporten och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att under 2014
ta fram ny borgenspolicy där även en översyn görs av avgiftsmodellen för
kommunens borgensåtaganden. Därutöver föreslås att kommunledningsförvaltningen omedelbart ska åtgärda rutinerna för rapportering av kommunala
hyresgarantier.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse,
2013-12-17.
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§ 27
Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprojekt (KS/2013:389)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-18 och överlämnar denna som svar på den genomförda
granskningen.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet med en
ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja arbetet med
samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska nämnden ska
senast i juni 2014 återrapportera arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska inta en mer restriktiv hållning till ombudgetering av
investeringsmedel redan avseende ombudgetering av 2013 års investeringsbudget. Kommunledningsförvaltningen får dessutom i uppdrag att överväga
kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014.
Sammanfattning

På revisionens uppdrag har PWC genomfört en granskning av investeringsprojekt i Botkyrka kommun. Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten är att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad
period. Även om det lyfts fram att det pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete
inom fastighetsenheten och att uppföljningen har förbättrats under 2013 redovisas ett stort antal allvarliga brister samt ett antal rekommendationer för
att åtgärda dessa.
Tekniska nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Yttrandet består i huvudsak av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt”. Tjänsteskrivelsen innehåller en handlingsplan
med ett stort antal åtgärder för att komma till rätta med de redovisade bristerna.
Flera av synpunkterna och rekommendationerna i revisionsrapporten berör
även kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslås därför ge
kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden följande uppdrag:
1) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet
med en ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag
till kommunstyrelsen senast i mars 2014.
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2) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja arbetet med samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska
nämnden ska senast i juni 2014 återrapportera arbetet med handlingsplanen till kommunstyrelsen.
3) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att överväga kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014.
4) Dessutom ska kommunstyrelsen inta en mer restriktiv hållning till
ombudgetering av investeringsmedel redan avseende ombudgetering
av 2013 års investeringsbudget.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-18.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2013-11-11 § 73.
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§ 28
Svar på remiss - Lättlästutredningens betänkande Lättläst
(KS/2013:579)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-09 som sitt yttrande och lämnar det som kommunens svar på
utredningen Lättlästutredningens betänkande lättläst (SOU 2013:58).
Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Lättlästutredningens
betänkande lättläst (SOU 2013:58).
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för
lättlästa texter finner Botkyrka kommun oerhört olycklig. Utredningen har
inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns
hos framför allt personer i svenskundervisning och hos läsovana, som alltså
tillhör de målgrupper som Lättlästutredningen kallar sekundära. Det ojämförligt största användningsområdet för lättläst litteratur i Botkyrka gäller
studerande inom Vuxenutbildningen och SFI. Studerande på SFI och andra i
färd med att tillägna sig det svenska språket behöver stöd i form av välskriven lättläst litteratur. Vi känner stor oro för att dessa gruppers behov inte
kommer att tillgodoses.
Botkyrka kommun befarar att kompetensen beträffande lättläst, vilket inte är
något enkelt begrepp, kommer att utarmas så att elever i den sekundära
gruppen får svårare att få tillgång till bra lättläst litteratur.
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrumet
som utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompetens som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att behoven av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper
som utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära.
Lättläst handlar inte bara om textens läsbarhet, utan även om hur lärarna
behandlar texten i klassrummet. Vi vill gärna se en forskningsövergripande
dialog om betydelsen av lättlästhet och läspedagogik.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-02 § 116.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-10 § 118.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-09.
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§ 29
Valärenden
Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Moussab
Benmakhlouf (S).
Inga avsägelser har inkommit.
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§ 30
Anmälningsärenden (KS/2013:24, KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 november 2013, dnr KS/2013:24.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 9, 2013-1213 – Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet 2014, dnr KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 14, 201312-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015, dnr KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 15, 201312-13 – Överenskommelse för 2014 mellan staten och SKL om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr
KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 16, 201312-13 – Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, dnr KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 17, 201312-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om Sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, dnr KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 18,
2013-12-13– Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka barnets rättigheter i Sverige, dnr KS/2013:13.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 19, 201312-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om fortsatta insatser för
att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2014, dnr KS/2013:13.
Skrivelse till länsstyrelsen – svar på begäran om redovisning av verksamhet
med personligt ombud år 2013, dnr KS/2013:13.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-11-14, dnr
KS/2013:13.
Protokoll från personalutskottet 2013-11-25.
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Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-12-04 och
2013-12-18.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-12-06.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-12-09.
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§ 31
Delegationsärenden (KS/2013:215, KS/2013:29, KS/2013:25)

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 november 2013, dnr KS/2013:25.
HR-chefen

Nytt lokalt kollektivavtal med Kommunal och Ledarna avseende beredskapsavtal inom Teknik och Logistik
(beslut 2013-05-29 och 2013-11-04, dnr KS/2013:215).
Verksamhetschef samhällsutveckling

Tf verksamhetschef samhällsutveckling 2013-11-25—2013-12-06
(beslut 2013-11-25, dnr KS/2013:29).
Verksamhetschef medborgarservice

Beviljad hyresgaranti för kvinna född 75
(beslut 2013-10-10, dnr KS/2013:569).
Beviljad hyresgaranti för kvinna född 71
(beslut 2013-10-20, dnr KS/2013:569).
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