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§ 225
Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1
januari 2014 (KS/2013:605, KS/2013:21)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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 januari 2014. Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag som täcker de kostnader som följer
av förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ge kommundirektören
i uppdrag att ta fram en genomförande- och tidplan för den nya förvaltningen.
Projektorganisationen för den nya förvaltningen ingår i kommunledningsförvaltningen och förutsätts finansieras inom ram.
Reservationer

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

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 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 sam-
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hällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag
uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur
förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.
Redan från 1 januari 2014 föreslås fritidsservice överföras till kultur- och
fritidsförvaltningen, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och
omsorgsförvaltningen. Dessa personers anställning föreslås övergå till vårdoch omsorgsförvaltningen. Förändringen motiveras med verksamhetsmässiga fördelar. Förändringen påverkar inte heller förslaget om en ny teknikoch serviceförvaltning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-25.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar i
första hand återremiss av ärende och i andra hand avslag på ärendet, bilaga.
Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget och
avslagsyrkandet mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 225 Förslag till förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist
för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari 2014 (KS/2013:605)
I Botkyrka har vi, fram tills nu, haft en tradition att hänskjuta frågor som t.ex.
förvaltningsstruktur och fördelning av politiska resurser mellan majoritet och opposition, till
UNO, som genomförs våren före allmänna valen.
Vi tycker därför att det är olyckligt att majoriteten nu vill genomföra en förändring utanför
UNO, en förändring som därtill skulle innebära något av en återgång till för hur det var
mandatperioden 2006-2010.
Inom ramen för UNO våren 2010 så kom vi överens om att se över att lägga ner
Servicenämnden och låta serviceförvaltningens verksamhet uppgå i
kommunledningsförvaltningen.
Det faktum att verksamheter som ”kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande”
föreslås samlas i den nya förvaltningen är inte enbart positivt. Vi skulle hellre vilja låta
upphandla de verksamheter som idag konkurrerar med företag på marknaden. Ett sätt kan vara
att dela upp dessa verksamheter i separata enheter, som ex. städservice och bilda små,
kommunala bolag utav dessa. Därefter kan deras verksamhet exempelvis upphandlas, eller
avyttras till aktörer på den privata marknaden.
En annan fördel med att lägga den typen av verksamheter i kommunala bolag är att vi får en
bättre reglering (än under en förvaltning) med ex. ägardirektiv och hyresavtal. Det medför
även en ökad trygghet för våra anställda, jämfört att t.ex. låta upphandla ett område där
kommunens verksamhet förlorar, vilket skulle leda till en nedläggning av verksamheten.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

i första hand återremittera ärendet,

att

i andra hand avslå detsamma.

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)

Stefan Dayne (KD)
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§ 226
Detaljplan för del av Alby 15:32 - område vid Rågången
(KS/2013:572)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan och godkänner genomförandebudgeten
för del av Alby 15:32 – område vid Rågången.
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och skogsdungens rekreationsvärde. Planen ger plats för totalt 9 villatomter. Tomterna blir omkring 600-700 m2 stora med en mindre byggrätt i två våningar.
Projektet är en del av ambitionen att planlägga för 100 nya villatomter. Planerings- och näringslivsberedningen (nuvarande klimat- och planeringsberedningen) uttryckte i oktober 2008 en ambition om att få fram 100 tomter
för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess
omgivningar. I enlighet med samrådsförslaget till ny översiktsplan kan förtätningar prövas och målsättningen i kommunens riktlinjer för boendeplanering är att bygga fler bostäder i redan bebyggda områden och att få ett mer
varierat utbud.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 30 september
2013, § 26 detaljplanen för Alby 15:32 – område vid Rågången till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunen bekostar utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger marken och kommer att sälja fastigheterna som obebyggda tomter
för byggande i egen regi. Planläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar ska bekostas genom intäkter från försäljningen av tomterna. Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat
ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet beräknas
ge ett överskott på cirka 1 000 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-24.
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§ 227
Detaljplan - för del av Tumba 7:206, kv. Bergfoten
(KS/2013:493)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Tumba
7:206 – kv Bergfoten
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal med
SW Projektutveckling AB.
3. Kommunfullmäktige godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till budget för genomförande av detaljplan
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att teckna tomträttsavtal och
sidoavtal för del av Tumba 7:206.
Sammanfattning

Detaljplanen för kv. Bergfoten i Tumba medger en utbyggnad om cirka 90
ungdomsbostäder. Exploateringsavtalet avser att reglera genomförandet av
detaljplanen och reglerar parternas åtaganden. Kommunen upplåter marken
med tomträtt.
Byggrätten har av en oberoende värderingsman värderats till 1500 kr/BTA.
På grund av att exploatören bygger parkeringar under huskroppen som är en
dyrare lösning rabatteras priset med 260 kr/BTA till 1240 kr/BTA den första
avgäldsperioden (10 år). Denna nedsättning regleras i ett sidoavtal till tomträttsavtalet och ska inte åberopas vid ny avgäldsperiod.
Projektet beräknas gå med ett överskott inkluderat anläggningsavgifter för
VA. Samhällsbyggnadsförvaltningens driftsbudget kommer att få ett tillskott av 336 000 kr för tomträtten i årlig intäkt, den första avgäldsperioden
(10 år), därefter värderas tomten på nytt och en ny avgäld räknas fram.
Exploatören kommer vid uthyrning att ställa krav på att de som flyttar in
inte är äldre än 26 år vid intresseanmälan. De kommer inte att kräva utflyttning när man fyllt 26 år. Dessa kriterier ska gälla även vid omsättning av lägenheter. Stockholms Bostadsförmedling kommer att anlitas vid uthyrning
och deras hantering för ungdomsbostäder följas. För att få ett förstahandskontrakt kommer man inte att kräva tillsvidareanställningar utan man ska
kunna redovisa hur man tänker betala sin hyra, det vill säga studier eller tillfälliga arbeten räcker för att få ett kontrakt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-24.
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Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 228
Utökad investeringsram för återuppbyggnad av Brantbrinks ishall (KS/2013:651)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får en utvidgad investeringsram med 950 000 kronor för återuppbyggnaden av Brantbrinks ishall.
Den föreslagna ramökningen ska finansieras genom utökad upplåning.
Sammanfattning

För återuppbyggnaden av Brantbrinks ishall har tekniska nämnden erhållit
ett investeringsanslag på 16,4 miljoner kronor. Projektet har drabbats av
oförutsedda kostnader på drygt 1miljon kronor för förstärkt takkonstruktion.
För att hålla den erhållna investeringsramen har fastighetsenheten föreslagit
besparingar som innebär avvikelser från den ursprungliga planeringen och
försämrade funktioner.
Kultur- och fritidsförvaltningen har mot den bakgrunden gjort en skrivelse
till kommunledningsförvaltningen där man pekar på de problem som detta
innebär. För att få en anläggning som motsvarar den tidigare anläggningen
föreslår kommunledningsförvaltningen att tekniska nämnden erhåller en utökad investeringsram med 950 000 kronor. Ramökningen föreslås bli finansierad genom ökad upplåning.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-12.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-13.
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§ 229
Hemställan från SRV om bildande av gemensamägt bolag
för biogasanläggning (KS/2013:642)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner huvudavtalet mellan SRV återvinning AB
och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av
ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra
och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning vid SRV:s anläggning i Sofielund.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för Scandinavian
Biogas Recycling AB.
Kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV
återvinning AB:s hemställan daterad 2013-11-11.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (nedan förkortat ”SRV”) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat ”SB”) har sedan en tid tillbaka fört
diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en
biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB (”Koncernen”). SRV och SB har nu
enats om ett huvudavtal dem emellan. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar:
•
•
•
•
•

Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag (”Bolaget”) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV
Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning.
Ett bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning.
Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas.
SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i
Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen.

Avtalet är för sin giltighet beroende av att SRV:s ägare har godkänt avtalet
(se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den
31 december 2013. Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat ”SBS”) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal enligt punkt c) ovan.
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Det gemensamma bolag som ska hyra SRV:s förbehandlingsanläggning har
firman Scandinavian Biogas Recycling AB (nedan förkortat ”SBR”). Aktierna i detta ska till 40 % ägas av SRV. För bolaget har upprättats en bolagsordning.
SRV:s styrelse hemställer i skrivelse daterad den 11 november 2013
•

•
•

att kommunfullmäktige godkänner att SRV får starta ett gemensamägt bolag, där SRV ska äga 40 % av aktierna, vars syfte ska vara
att ta över driften av SRV:s förbehandlingsanläggning samt hela ansvaret för hanteringen av den slurry som framställs i anläggningen,
att kommunfullmäktige godkänner upprättat huvudavtal och bolagsordning för det gemensamägda bolaget, samt för Huddinge kommuns del, upprättat arrendeavtal Gladö 76:5, samt
att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i hemställan.

Till hemställan har även fogats följande handlingar:
•
•
•

Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med
möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet.
Övergripande beskrivning av biogasanläggningen.
Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och
ägarstruktur.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
det upprättade huvudavtalet. Det föreslås också att kommunfullmäktige
godkänner förslaget till bolagsordning. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan
daterad 2013-11-11
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-12.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Ärende 229

SÄRSKILT YTTRANDE
2013-11-25

Hemställan från SRV om bildande av gemensamt bolag för
biogasanläggning (KS/2013:642)

SRV avser nu ingå avtal med Scandinavian Biogas Fuels International AB för att bilda ett
gemensamt bolag i syfte att framställa biogas invid SRV:s anläggning i Sofielund, Huddinge.
SRV föreslås äga 40 % av detta bolag.
Detta är i grunden en positiv utveckling då vi i den nuvarande situationen har en
förbehandlingsanläggning (som gör slurry av matavfall) som inte går ihop ekonomiskt. Med
det föreslagna samarbetet så slipper SRV, som idag, betala flera miljoner kronor årligen för
bortforsling av slurryn. Denna diskussion, samt diskussionen kring SRV:s framtid, har förts i
våra partier sedan en längre tid tillbaka.
Miljödomstolen har lämnat tillstånd att behandla upp till 100 000 ton matavfall. Denna
utveckling är i grunden positiv och utifrån vår synvinkel bör vi medverka till att detta sker.
Vår målsättning på sikt är att ägarintresset i detta bör minska och/eller helt avvecklas när
verksamheten nått en tillräcklig mognadsgrad.
Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)
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§ 230
Förvärv av aktier i Botkyrka Stadsnät AB (KS/2013:639)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget att förvärva samtliga aktier i Botkyrka Stadsnät AB för 2 750 000 kr.
Kommunfullmäktige godkänner att förvärvet finansieras genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt arbeta fram ett nytt ägardirektiv för Botkyrka
Stadsnät AB.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-22 att uppdra åt kommunstyrelsen
att ta upp diskussioner med AB Botkyrkabyggen om förvärv av Botkyrka
Stadsnät AB. Kommunledningsförvaltningen har nu tillsammans med AB
Botkyrkabyggen tagit fram ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Botkyrka Stadsnät AB. Förvärvet föreslås ske till ett belopp av 2 750 000 kr,
vilket motsvarar det belopp som AB Botkyrkabyggen betalt in som aktiekapital. Samtliga avtal mellan bolaget och kommunen respektive AB Botkyrkabyggen förutsätts fortsätta att gälla som tidigare.
Bakgrunden till förslaget om ägarförändringen är att det nya avtalet som
godkändes av kommunfullmäktige i november 2012 innebar att bolaget
skulle kvarstå som ägare till nätet. I det tidigare avtalet skulle ägandet av nätet överföras till kommunen och AB Botkyrkabyggen när det var utbyggt.
Med denna nya förutsättning tycker vi att det är naturligt att Botkyrka
kommun står som direkt ägare till bolaget i stället för som nu indirekt via
AB Botkyrkabyggen. I samband med förvärvet kommer kommunen även att
ta över det lån som AB Botkyrkabyggen lämnat till bolaget. Detta uppgår
för närvarande till 117,3 miljoner kr. Då detta är en del av utlåningen till AB
Botkyrkabyggen påverkas dock inte kommunens totala upplåning.
Kommunledningsförvaltningen har även upprättat förslag till förändrad bolagsordning för bolaget. Därutöver föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag
att senast 2014-03-31 ta fram ett förslag till nya ägardirektiv för bolaget.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-08.

11[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-25

Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP) och Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Ärende 230 Förvärv av aktier i Botkyrka Stadsnät (KS/2013:639)
Vi anser att det är ett steg i rätt riktning att kommunen föreslås förvärva aktierna i Botkyrka
Stadsnät AB. Vi var från början tveksamma till att kommunen skulle engagera sig i att
utveckla ett stadsnät - och det var likaledes fel att verksamheten först lades i ett dotterbolag
till AB Botkyrkabyggen.
Nu tar kommunen över Botkyrka stadsnät, men vi vill påpeka att det finns inget egenvärde i
att kommunen äger ett eget bredbandsbolag. Bolaget kan lika gärna ägas av någon aktör på
marknaden. De medel som inbringas vid en försäljning kan i sådant fall användas till
amorteringar på låneskulden, eller till att finansiera egna investeringar inom välfärdens kärna.
Lars Johansson (FP)

Jimmy Baker (M)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-25

§ 231
Tilläggsanslag 2013 med anledning av avtal om lägstalöner
(KS/2013:640)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 1,6 miljoner kr respektive 0,2 miljoner kr i
2013 års budget som kompensation för kostnadsökningar till följd av avtal
om lägstalöner.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering ska ske genom en del av den
återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspremier som kommunen under
2013 erhåller från AFA Försäkrings AB.
Sammanfattning

Kommunen har träffat avtal om höjning av lägstalönerna 2012-2013 i två
omgångar. I första hand berör höjningarna anställda inom utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Berörda personalkategorier
är bland andra barnskötare, fritidspedagoger och förskollärare inom utbildningsförvaltningen och avlösare och vårdbiträden inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Den första höjningen gällde från 1 september 2012 och innebar en lägstalön
om 19 000 kr per månad för anställda med gymnasieutbildning med minst 1
år i yrket och som fyllt 19 år. För personal under 19 år utan gymnasieutbildning avtalades om lägre nivåer.
Höjning nummer två gäller från 1 april 2013 och garanterar en lägstalön om
19 500 kr per månad under samma förutsättningar som ovan.
Helårskostnaden för höjningarna har beräknats till omkring 1,8 miljoner kr
varav 1,6 miljoner kr avser utbildningsförvaltningen och 0,2 miljoner kr
vård- och omsorgsförvaltningen. Nämnderna har kompenserats för kostnadshöjningarna i förslaget till ettårsplan 2014. Vi föreslår att motsvarande
kompensation medges nämnderna även i ettårsplanen för 2013 genom tilläggsanslag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-08.
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§ 232
Svar på motion - Ur och Skur-dagis (FP) (KS/2013:292)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad
Reservationer

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

Lars Johansson (FP) och Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktige 2013-04-25 § 68 en motion – Ur och skur-dagis. Motionärerna
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att planera en förskola av Ur och skur-typ i det kommande planarbetet
för Rikstens Friluftsstad. Motionärerna anför att namnet Rikstens Friluftsstad förpliktar och att detta bör komma till uttryck när det gäller våra yngsta
invånare.
Utbildningsnämnden har 2013-09-04 § 70 yttrat sig över motionen.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Utbildningsförvaltningen ställer
sig dock positiva till att en påtänkt eller befintlig förskola i Riksten låter anpassa en eller flera avdelningar till pedagogik enligt typen Ur och skur om
det finns intresse och kompetens hos ledning och personal. Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till att undersöka hur stort intresse som finns
hos föräldrarna i området.
Yrkanden

Lars Johansson (FP), Stina Lundgren (M), Stefan Dayne (KD) 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[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-25

§ 233
Svar på motion - Matlagning på fritidsgårdar (TUP)
(KS/2013:381)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Karin Nakamura Lindholm (TUP) väckte vid kommunfullmäktige 2013-0618 § 103 en motion – Matlagning på fritidsgårdar. Motionären föreslår att
berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna till matlagning
på kommunens fritidsgårdar och att se över om det finns intresse hos fritidsgårdarnas personal och besökare att laga mat.
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-09-24 § 77 yttrat sig över motionen.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen har god kännedom om fritidsgårdarnas olika förutsättningar och möjligheter när det gäller matlagning. Några har ordentliga kök, men de flesta är
begränsade till mindre pentryn. Gemensamt för samtliga verksamheter är
dock att de måste förhålla sig till gällande föreskrifter för livsmedelshantering.
Vi delar i grunden motionärens uppfattning om vikten av att våra ungdomar
får bra mat och att det är en trevlig aktivitet att laga mat tillsammans. Det
görs också redan på de fritidsgårdar vi driver i kommunal regi: Ungdomens
Hus i Fittja och Musikhuset i Norsborg. De flesta av fritidsgårdarna i Botkyrka är dock föreningsdrivna. Gemensamt för samtliga verksamheter är
förstås att de måste förhålla sig till gällande föreskrifter för livsmedelshantering. Även om alla fritidsgårdar inte har tillgång till ett eget fullutrustat kök,
finns möjligheten på flera håll att låna närliggande skolors kök eller hemkunskapssalar.
Motionären föreslår konkret att berörda förvaltningar dels ska utreda möjligheterna till matlagning på kommunens fritidsgårdar och dels se över om
det finns intresse hos fritidsgårdarnas personal och besökare att laga mat.
Som kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt yttrande, har man redan
god kännedom om fritidsgårdarnas förutsättningar och möjligheter när det
gäller matlagning, och att ha en dialog om vad besökarna vill göra på fritidsgården är en grundläggande del i verksamheternas uppdrag. Vi föreslår
därför att motionen ska anses vara besvarad.
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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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§ 234
Svar på motion - Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag
(M) (KS/2013:148)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservationer

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

Dragan Tomic (M) och Stina Lundgren (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 30 en motion – Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen inrättar ett
pris för att uppmärksamma enskilda pedagoger eller arbetslag och att lyckade pedagogiska metoder därmed kan nå en större spridning i kommunen.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-09-04 § 66.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Utbildningsförvaltningen delar
uppfattningen att skickliga pedagoger är av största vikt, men ser hellre att
man arbetar med inrättande av karriärtjänster som förstelärare och lektorer.
Förvaltningen har hos Skolverket för år 2013 ansökt om 25 tjänster förstelärare och 4 tjänster som lektorer. Genom att ge möjlighet för skolorna att anställa förstelärare och lektorer har syftet med att inrätta ett pedagogpris blivit väl uppfyllt på bred basis.
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) 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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§ 235
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Parkhemsskolan (KS/2013:461, KS/2012:68, KS/2011:452)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslagen är besvarade.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2012-02-23 § 24 tretton medborgarförslag –
bygg om Parkhemsskolans grusplan till konstgräsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslagen 2012-04-16 §§ 7071, kultur- och fritidsnämnden 2012-03-26 § 22 samt 2012-05-21 § 52 och
utbildningsnämnden 2012-06-18 § 54.
I det här beslutet behandlas även två likalydande medborgarförslag mottagna av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 120 samt 2013-09-26 § 128.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslagen. Nämnden anför att det i nuläget inte finns medel i nämndens flerårsbudget för ytterligare en konstgräsplan och konstaterar att det nyligen invigts en konstgräsplan vid Trädgårdsstadsskolan i Tullinge.
Kultur- och fritidsnämnden väljer att inte ta ställning till förslagen med hänvisning till att nämnden inte ansvarar för den aktuella ytan men att nämnden
i grunden är positiv till inrättandet av fler ytor för spontanidrott.
Utbildningsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteskrivelse som anser
att förslagen är bra initiativ för att främja barns och ungdomars möjligheter
till fysiska och meningsfulla aktiviteter. Förvaltningen har dock inga möjligheter att anlägga en konstgräsplan då den föreslagna ytan handhas av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sedan samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden yttrade sig över medborgarförslagen har det förts en dialog
mellan kommunen och fotbollsföreningen Pappas pojkar, bland annat om
möjlighet att lägga konstgräs på grusplanen vid Parkhemsskolan. Vi kan
konstatera att kommunen och föreningen har en gemensam syn vad gäller
vikten av att bidra till fotbollens utveckling i denna del Tullinge.
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§ 236
Svar på medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på
grusplaner (KS/2012:487)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-11-22 § 157 ett
medborgarförslag – Återanvänd konstgräs på grusplaner. Förslagsställaren
föreslår att befintligt konstgräs på Brantbrinks idrottsplats – när det byts ut –
återanvänds på grusplaner i norra Tullinge.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-0211 § 3 och samhällsbyggnadsnämnden avgav sitt yttrande 2013-04-16 §
105.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. Kultur- och fritidsnämnden planerar redan
för att återanvända gammalt konstgräs på skolgårdar och på platser för spontanidrott.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår också att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Nämnden är positiv till förslaget men överlåter till kultur- och fritidsnämnden att bedöma lämpligheten i detsamma.
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§ 237
Svar på medborgarförslag - Gräsplan på Björkhaga skolas
bollplan (KS/2013:315)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-05-30 § 87 ett medborgarförslag – Gräsplan på Björkhaga skolas bollplan. Förslagsställaren föreslår att det konstgräs som byts ut på kommunens bollplaner ska återanvändas på Björkhaga skolas grusplan.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-0924 § 75
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. Kultur- och fritidsnämnden planerar redan att
återanvända konstgräset och man har ett samarbete med utbildningsnämnden om hur konstgräset ska fördelas mellan kommunens skolor och spontanidrottsplatser.
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§ 238
Svar på medborgarförslag - Förbud mot fyrverkerier i bostadsområden (KS/2012:84, KS/2012:17)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslagen är besvarade.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-01-26 § 11 två
medborgarförslag – Förbud mot fyrverkerier i bostadsområden. Vidare mottog kommunfullmäktige 2012-02-23 § 24 ett medborgarförslag – Förbjud
raketer – smällare inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslagen 2013-10-31.
Motivering

I ordningslagen finns föreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska
varor, t.ex. fyrverkerier, utan tillstånd från polisen, när det med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för
personskada, skada på egendom eller annan beaktansvärd olägenhet för person.
Vidare kan kommuner, om det förhindrar att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, meddela ytterligare föreskrifter. Botkyrka kommun har använt denna möjlighet genom
lokala ordningsföreskrifter.
I de kommunala ordningsföreskrifterna (17 §) finns i nuläget ett förbud mot
att använda fyrverkerier utan polisens tillstånd vid Tumba centrum, Tuna
centrum, Alby centrum, Fittja centrum, Norsborg, Hallunda och Tullinge
centrum (se kartbilagan till kommunens ordningsföreskrifter för exakt geografisk avgränsning). Således bedömer kommunen att på angivna platser föreligger en sådan risk för skador att tillstånd av polisen krävs för användning av pyrotekniska varor.
Kommunala föreskrifter måste vara proportionerliga, dvs. stå i rimlig proportion till den begränsning en föreskrift innebär för kommunens medborgare. Kommunala föreskrifter får inte innebära onödigt tvång eller obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. En kommunal föreskrift får därför inte vara alltför långtgående.
Sammantaget har kommunen gjort bedömningen att det inte är motiverat att
införa ett generellt förbud mot användning av pyrotekniska varor på andra
platser än de som anges i de lokala ordningsföreskrifterna.
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§ 239
Yttrande på RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet
och användbarhet (KS/2013:551)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2013-11-11 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2013-11-06 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande
över materialet ”RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har lämnat möjlighet för bland andra länets
kommuner att lämna synpunkter på ett material med frågor om hur aktuell
RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län) är. Södertörnskommunerna kommer att redovisa gemensamma uppfattningar om att
RUFS 2010 är aktuell och användbar. Kommunen vill särskilt trycka på
samma uppfattning som under framtagandet av RUFS 2010. De storskaliga
miljonprogramsområdena längst ut i tunnelbanesystemet i regionens norra
och södra delar ska utgöra stadsförnyelseområden av regionalt intresse.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-11.
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§ 240
Svar på revisionsskrivelse - Exploateringsprocessen med
Rikstens som fallstudie (KS/2013:576)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-11-11 som svar på genomförd revisionsgranskning av exploateringsprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en återkoppling kring de verksamhetsutvecklingsprojekt som
påbörjats löpande under 2014.
Kommunstyrelsen medger ett tilläggsanslag på 700 000 kr till kommunledningsförvaltningen som finansieras genom att motsvarande belopp disponeras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i budgeten för
2014.
Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av exploateringsprocessen med
Rikstens process som fallstudie. Revisionen ber om kommunstyrelsens och
samhällsbyggnadsnämndens svar.
Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande bedömning att
kommunens exploateringsprocess inte till alla delar är ändamålsenlig, då
den inte uppfyller dagens krav på tydlighet och transparens.
Kommunledningsförvaltningen bemöter till en del revisionens rekommendationer i tjänsteskrivelse 2013-11-11 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska
utgöra kommunstyrelsens svar på granskningen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen redan pågående utvecklingsprojekt i syfte att utveckla och förtydliga exploateringsprocessen. Bland annat pågår ett arbete med att definiera och förtydliga den
så kallade genomförandedelen med avseende på rollfördelningen mellan
projektledare och delprojektledare.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat muntlig information på klimatoch planeringsberedningen.
Kommunledningsförvaltningen hemställer om att kommunstyrelsen medger
ett tilläggsanslag för 2014 på 700 000 kr som föreslås finansieras genom att
motsvarande belopp disponeras från kommunstyrelsens förfogande. Pengarna ska användas för utvecklingsarbete av exploateringsprocessen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-11.
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Yrkande

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslagets första och andra beslutssats.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslagets
tredje beslutssats mot yrkandet från (M), (FP), (KD) och (TUP).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslagets tredje beslutssats.
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YRKANDE

Kommunstyrelsen

2013-11-25

Ärende 240 Svar på revisonsskrivelse – Exploateringsprocessen med Rikstens som
fallstudie (KS/2013:576)
Revisionen har, efter en granskning, funnit att exploateringsprocessen till alla delar inte är
ändamålsenlig. Man menar dock på att kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen redan arbetar med ett utvecklingsprojekt i syfte att utveckla
och förtydliga processen. KLF vill samtidigt erhålla ett tilläggsanslag om 700 000 kr, som nu
föreslås tas ur KS anslag för oförutsedda behov.
Vi anser det anmärkningsvärt att begära ett tilläggsanslag för en del av verksamheten, som
redan borde utföras (och fungera) i enlighet med det grunduppdrag förvaltningen redan har.
Det är ju även så att det ligger på kommunstyrelsens ansvar att se till att detta ska fungera. Vi
är därför emot detta tilläggsanslag och anser att ett sådant utvecklingsarbete rörande
exploateringsprocessen bör finansieras inom befintlig ram.
Kort sagt; gör om - gör rätt.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

avslå tilläggsanslaget med kravet att finansiera förändringarna i processen inom
redan befintlig ram.

Jimmy Baker (M)
Anders Thorén (TuP)

Lars Johansson (FP)

Stefan Dayne (KD)
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§ 241
Svar på remiss - Förslag till riksintressen för friluftslivet
(KS/2013:570)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2013-11-11 till Länsstyrelsen som kommunens yttrande över Förslag till
riksintressen för friluftslivet.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har i uppdrag att lämna ett regionalt underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse i det här sammanhanget innebär att ett
område har så stora friluftsvärden att det är attraktivt för besökare från hela
eller en stor del av landet eller är viktigt för många människors friluftsliv.
I Stockholms län finns nio riksintresseområden och länsstyrelsen föreslår nu
vissa ändringar av gränserna för dessa. Riksintresset Hanveden ligger delvis
i Botkyrka. Länsstyrelsen föreslår också tre nya riksintresseområden, där
området Bornsjön delvis ligger i Botkyrka.
Länsstyrelsens förslag till avgränsningar ser för båda områdena ut att ligga i
linje med kommunens samrådsförslag till ny översiktsplan.
Båda områdena är också berörda av andra riksintressen och skyddsbestämmelser av olika slag för att säkra både naturvärden och vattentillgångar. Vi
är frågande till hur väl förenligt riksintresset för just friluftsliv är med vattenskyddsbestämmelserna kring Norsborgs vattenverk och för själva Bornsjön, men detta är närmast en fråga för länsstyrelsen och Stockholm Vatten.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-11.
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§ 242
Svar på enkät från KSL om länsgemensamma återvinningscentraler (KS/2013:641)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
svar i tjänsteskrivelsen 2013-11-11 som Botkyrkas kommuns svar på KSLs
enkät.
Sammanfattning

KSLs miljö- och samhällsutvecklingsberedning har gett KSL:s kansli tillsammans med Stockholmsregionens avfallsråd, STAR, i uppdrag att ta fram
ett förslag om hur hushållen kan få välja lämpligast återvinningscentral
(ÅVC) inom länet och samtidigt neutralisera de ekonomiska effekterna mellan kommunerna med ett s.k. kvittningssystem. KSLs avsikt med enkäten är
att få ett ställningstagande av kommunstyrelsen i alla länets kommuner samt
Håbo som ingår i STAR. Kommunernas svar ska utgöra vägledning för det
fortsatta arbetet inom projektet.
Det förslag till svar som redovisas i tjänsteskrivelsen 2013-11-11 har arbetats fram av Haninge kommun utifrån ett underlag som tagits fram av SRV
återvinning AB och genom diskussioner mellan ägarkommunerna vid det
senaste ägarmötet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-11.
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§ 243
Firmatecknare 2013 - ändring

Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jens Sjöström
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Mattias Jansson
ekonomichef Niclas Johansson
kanslichef Anna Asp
chefscontroller Rolf Gustafsson
verksamhetschef Sara Wrethed
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att teckna
kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna
förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet
till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av
berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Maud Andersson
Pekkanen eller ekonomichef Niclas Johansson. Enskilda hyreskontrakt för
boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten
eller verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att
hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter
och så kallade kommunala kontrakt.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Sara Wrethed och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelseeller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
kommundirektör

Mattias Jansson

ekonomichef

Niclas Johansson

kanslichef

Anna Asp

chefscontroller

Rolf Gustafsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

ekonomikonsult

Irina Järvinen

redovisningschef

Karin Wallqvist

ekonomiassistent

Britt-Marie Hallberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
Enhetschef Anders Stark, eller den han utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2013-11-04:

Ekonomiassistent Grethe Holtan-Ranta och ekonom Eva Airell har tagits bort
under punkten 6.
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§ 244
Valärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2015-01-15
Ledamot efter Mohamed Benmakhlouf (S)
Samira Lahdou (S)
Solskensvägen 17
146 46 TULLINGE
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
Yasemin Ergül
Alhagsvägen 9
145 57 NORSBORG
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).
Ny ersättare i demokratiberedningen efter Jill Melinder.
Följande avsägelse har inkommit:

Mohamed Benmakhlouf (S), ledamot i brottsförebyggande rådet.
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§ 245
Anmälningsärenden (KS/2013:653, KS/2013:360,
KS/2013:194, KS/2013:161, KS/2013:24, KS/2010:328)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 oktober 2013, dnr KS/2013:24.
Beslut 2013-10-31 (inklusive 3 bilagor) om fortsatt åtagande i Stiftelsen
Flemingsberg Science för åren 2014-2016, dnr KS/2010:328.
Beredningsuppdrag – Ansökan till Vinter-OS och Paralympics 2022, dnr
KS/2013:653.
Svar på synpunkter angående återvinningsanläggning; nu fråga om ombudskap m.m., dnr KS/2013:360.
Protokoll från AB Vårljus 2013-10-23, dnr KS/2013:94.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-11-04.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2013-11-04 inklusive fördjupad omvärldsbevakning.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-11-06.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-11-08.
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§ 246
Delegationsärenden (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:
Kommunstyrelsens presidium:
Anställning av förvaltningschef för socialförvaltningen
(beslut 2013-11-04, dnr KS/2013:629).
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning oktober 2013, dnr KS/2013:25.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.40
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Sjöström Jens, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Gahnström Dan, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers
Ros Inger, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Stina, ers
Lind Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers

S
S
M
S
S
S
M
M
TUP
MP
V
FP
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare MP
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare BP

X

Peter Nyberg (S)

X

Ebba Östlin (S)

X
X

Yngve R K Jönsson (M)
Stina Lundgren (M)

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Fr.o.m. § 226
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum: 2013-11-25, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

