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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, kl 16:00 -16:27

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Anna Asp (kanslichef), Niclas
Johansson (ekonomichef), Maxwell Mandela, Tuva Lund, Willy
Viitala, Carl Widercrantz, Elisabeth Laine (politiska sekreterare),
Anders Kuylser (upphandlingschef), Gunilla Isgren (projektledare).
Gabriel Melki (S)
Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Sekreterare

Paragrafer

212

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Jimmy Baker (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-04

Anslaget den

Nedtas den

2013-11-05

2013-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 212
Samordning av varudistribution på Södertörn
(KS/2012:562)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget, kravspecifikationen
och avtalet.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

I Södertörns Utvecklingsprogram 2010 anges de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna som Södertörnskommunerna har kommit överens om.
Klimat är ett av utvecklingsprogrammets fyra områden. Ambitionen är att
”Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle” genom att ”vi visar
vår ambition att vara en region som ställer om energianvändningen bort från
fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.”
Sedan utvecklingsprogrammet fastställdes av de åtta kommunerna är det två
åtgärder inom klimatområdet som särskilt har bearbetats. Den ena är frågan
om samordnad varudistribution. Den andra är tillgången på Södertörn till
biobränsle för fordon, dvs. tankställen.
Samordnad varudistribution innebär i korthet följande. Varje leverantör av
varor till kommunerna svarar idag för sina egna leveranser och de sker i regel till vart och ett av de mottagningsställen där varorna ska användas. En
övergång till samordnad varudistribution innebär att varje leverantör endast
levererar till ett mottagningsställe, en s.k. omlastningscentral. Där samlastas
varor från flera leverantörer för gemensam transport till vart och ett av de
mottagningsställen där varorna ska användas.
Kommunledningsförvaltningen har redogjort för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-15.
Samtliga i upphandlingen ingående handlingar omfattas av sekretess intill
dess att upphandlingen annonseras.
Kommunstyrelsen har tagit del av förfrågningsunderlaget inför sammanträdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-11-04

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3 kl 16:28 – 17:10

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Anna Asp (kanslichef), Niclas
Johansson (ekonomichef), Rebecka Hagman (utvecklingsledare)
Tuva Lund, Willy Viitala, Elisabeth Laine, Maxwell Mandela (politiska sekreterare) Wilma Gadd (prao-elev)
Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering
Ordning för ärendenas

Kommunalhuset , plan 10. Onsdag 6/11 kl 13.00
§ 210 - § 211, § 213- § 223, § 200

avgörande

Sekreterare

Paragrafer

200 – 211, 213 - 223

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Jimmy Baker (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-04

Anslaget den

Nedtas den

2013-11-07

2013-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 200
Informationspunkt - Omvärldsanalys
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Rebecka Hagman och Niclas Johansson från kommunledningsförvaltningen
redogör för omvärldsanalysen.

2[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-04

§ 201
Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2014.
2. Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre.
3. Anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv (RUR).
4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.
5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar
inom den egna budgetramen.
6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4 577
miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev
Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom
ramen för kommunens internbank.
7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.

8. Fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 410 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till
SYVAB, Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor.
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Reservationer

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

Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar
ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till
361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor.
Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och
13 öre.
Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som
lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden
2014-2017.
Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2014. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 577 miljoner kronor för 2014, vilket innebär en
höjning med 77 miljoner kronor i förhållande till 2013.
Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen
föreslås uppgå till 2 500 miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och
Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för 2014.
Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till 1 102
miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som
garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av
Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens
upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB.
För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på 1 410 miljoner kronor.
Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för 1
350 miljoner kronor för ett lån hos Kommuninvest.
Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014
fastställas till 318 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 43 miljoner kronor jämfört med innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-24.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) lämnar ett yrkande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett yrkande, bilaga.
Karin Pilsäter (FP) lämnar ett yrkande, bilaga.
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Anders Thorén (TUP) lämnar ett yrkande, bilaga.
Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) 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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YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige
2013-11-04
Ärende 201

Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för 2014. Vår budget
präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för
barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även
ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 23 öre, ett förslag som såväl ökar den
egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till
skattebetalarna själva.
Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka
upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och
avyttrandet av kommunala fastigheter.
Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler
ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv
hållning till skapandet av nya villatomter i kommunen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild
proposition)
att

kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2014

att

kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 19 kronor och 90
öre

att

anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv

att

reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren 2010-2012 till
en resultatutjämningsreserv

att

nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den
egna budgetramen.

att

kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor
uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för
kommunens internbank

att

den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara:
1.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.

2.

Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.

3.

Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Sid 1

4.

Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor

5.

Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor

6.

Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800
miljoner kronor.

8.

Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.

att

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en
utvärdering av internbanken

att

kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt
minska kommunens beroende av utjämningssystemen

att

fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall
utgöra anslagsbindningsnivå, samt

att

kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla
hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter

Jimmy Baker

Sid 2

YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

Ärende 201 Ettårsplan 2014 (ks/2013:458)
Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2014 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen
fastställs till 19,90 öre per skattekrona.
Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de
högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har
Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i
och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning.
För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt
är
särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv
för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23
öre, vilket
motsvarar ca 33 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok.
Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och
effektivare central administration.
Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en effektivisering på total driften med 0,5 procent,
vilket motsvarar ca 22 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 6 miljoner kronor
och en
minskning av KS/KF förfogande reserv med 5 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent
kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i ”skatteligan” bland Stockholms läns kommuner och
hamna på
samma nivå som grannkommunen Salem.
Beträffande investeringar omfördelar vi 4 miljoner kronor totalt. 3 miljoner kronor från de medel som
står till inköp av fordon och maskiner och 1 miljon kronor från IT investeringar för att förstärka
arbetet med dagvattenhantering i Tullinge.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar
1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år 2014.
2) att fastställa skattesatsen för år 2014 till 19,90 per skattekrona.
3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna
budgetramen.

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

131104-2201-yrk(kd) budget 2014

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

Sid 2(2)

4) att beloppsramen för upplåning under 2014 fastställs till 4,577 miljarder kronor, inklusive den
upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och
Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor.
2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljononer kronor
5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens
bolag föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.
7) att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett
högsta
lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor.
9) att anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv (RUR).
10) att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren 2010-2012 till en
resultatutjämningsreserv.
11) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska
kommunens låneskuld.
12) att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av
internbanken

Botkyrka 2013-11-04

Stefan Dayne (kd)

YRKANDE
Ettårsplan 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig:
1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan
för 2014.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor
och 13 öre.
3. Anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv.
4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.
5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar
inom den egna budgetramen.
6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577
miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar
upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB
inom ramen för kommunens internbank.
7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för
bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner
kronor.

8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en
utvärdering av internbanken.
11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens låneskuld.
Lars Johansson

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig:
Kommunfullmäktige beslutar:
att

Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till
ettårsplan för 2014.

att

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor
och 13 öre.

att

anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv.

att

reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.

att

nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar
inom den egna budgetramen.

att

kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577
miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta
inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi AB och
Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank.

att

den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för
bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800
miljoner kronor.
8. att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1 410 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.
att

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Botkyrka 2013-11-04
Anders Thorén (TUP)

1
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§ 202
Förslag till ändringar i renhållningstaxan (KS/2013:403)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
ändringar i renhållningstaxan för år 2014, så som det framgår av skrivelse
2013-06-11 från SRV återvinning AB.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2014. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3 %,
med höjningar som växlar mellan olika slags tjänster. Förändringar gäller
framför allt sorteringen av matavfall.
SRV:s fem ägarkommuner har en gemensam avfallsplan. Ett av målområdena i planen är återvinning av matavfall och det är bra att avgifterna fortsätter att trimmas på ett sätt som stimulerar till återvinning. För att påverka
beteenden behöver dock incitamenten stärkas ytterligare. Detta gäller också
för andra målområden i avfallsplanen. Ska taxa och avgifter styra i riktning
mot uppsatta mål behöver taxestrukturen också vara begriplig och lätt att
sätta sig in i som medborgare. I ett nästa steg behöver hela strukturen i renhållningstaxan bli förändrad. Det ska vara lätt att göra rätt för Botkyrkaborna. För att klara målen är det också viktigt att SRV och ägarkommunerna
närmare utvecklar förutsättningarna för att genom avgifterna skapa en stabil
ekonomisk grund för den verksamhetsutveckling som behöver ske.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-22.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2013-10-16 § 37.
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§ 203
Fördelning av politiska resurser (FP)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Det förstärkta arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön för
Maxwell Mandela (FP) kopplat till hans arbete som ledamot i demokratiberedningen upphör 2013-11-30.
De medel som frigörs fördelas i sin helhet till Bo H Samuelson (FP). Arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplas till hans arbete som
ledamot i utbildningsnämnden och börjar gälla 2013-12-01.
Ärendet

Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-04 § 31 att Maxwell
Mandela (FP) får ett arvode motsvarande 5 % av en kommunalrådslön
kopplat till hans arbete som ledamot i demokratiberedningen.
Förslaget innebär att Maxwell Mandela fr.o.m 2013-12-01 inte längre ska
uppbära dessa resurser. De frigjorda medlen ska i sin helhet fördelas till Bo
H Samuelson (FP) och vara kopplat till hans arbete som ledamot i utbildningsnämnden.
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§ 204
Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige (KS/2013:253)
Beslut

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

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har lämnat ett antal uppdrag till
nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen redovisar status
för uppdrag som är under beredning i en sammanställning 2013-10-25.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.
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§ 205
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2013:224)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 13 oktober 2013 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
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§ 206
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2013:225)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning per den 16 oktober 2013 framgår vilka medborgarförslag
som för närvarande bereds.
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§ 207
Svar på motion - Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun (FP) (KS/2012:565)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-0124 § 17 en motion – Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun. Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ska
anställa två fritidsledare på två av våra vård- och omsorgsboenden och om
utfallet blir bra utöka verksamheten till samtliga vård- och omsorgsboenden.
Motionären anför att den sociala samvaron är viktig för våra äldre och att
fritidsledare skulle kunna bidra till ett aktivt och socialt liv som främjar såväl fysisk som psykisk hälsa.
Vård- och omsorgsnämnden har 2013-05-21 § 48 yttrat sig över motionen.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden framför att vård- och omsorgsboenden i Botkyrka har ett brett utbud av kulturella och sociala insatser. Under 2012 har utbudet breddats än
mer både avseende individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Vidare har
varje boende ett kulturombud och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
med att utveckla den rollen för att än mer stärka de sociala insatserna. Alla
dessa insatser och mycket annat som sker inom ramen för sociala och kulturella aktiviteter för äldre tillgodoser väl motionärens intentioner.
Yrkanden

Karin Pilsäter (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Gabriel Melki (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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YRKANDE
Svar på motion - Fritidsledare till våra vård- och omsorgboende i Botkyrka kommun
Förslag till beslut
att motionen bifalls
Motivering
Mycket är bra på våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun men vi måste ständigt
sträva mot att utveckla verksamheten. Det sociala livet på våra vård- och omsorgsboende kan
bli bättre. På ålderns höst förtjänar alla en värdig tillvaro och vård men även att få ”leva livet
hela livet”. Huvuduppgift för äldreomsorgen är vård och omsorg i ordinärt eller särskilt
boende med vi bör anstränga oss ytterligare och sätta ribban högre för att erbjuda dem ett gott
liv.
Den sociala samvaron är viktig för alla i stort och särskilt viktigt för våra äldre. Ett aktivt och
socialt liv bidrar till att den fysiska och psykiska hälsan upprätthålls. Regelbunden fysisk
stimulans kan förbättra den kognitiva funktionen och kan bland annat förebygga demens och
benskörheten hos våra äldre. Men det ger även livskvalité och en guldkant i tillvaron. Det är
mot den bakgrunden som vi föreslagit att fritidsledare ska anställas på samtliga vård- och
omsorgsboenden i kommunen.
Folkpartiet avsätter i sin ettårsplan för år 2014 mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden än
vad majoriteten gör bla för att kunna anställa fritidsledare. Mot denna bakgrund anser vi att
motionen bör bifallas.

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-11-04
Ärende 207 Svar på motion – fritidsledare till våra vård- omsorgsomboende i Botkyrka
kommun (FP) ( KS/2012:565)
Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-24 § 17 en
motion – Fritidsledare till våra vård-och omsorgsboenden.
Motionären menar på att det sociala livet på våra vård- och omsorgsboenden kan bli bättre. Vi
moderater håller med och har ofta framfört detsamma.
Vi tycker att det är viktigt att frågan förs upp till kommunfullmäktige och att det genomförs
en ordentlig utredning kring på vilket sätt man kan göra de sociala, kulturella och fysiska
aktiviteterna på våra boenden bättre, mer attraktiva och mer individuellt anpassade.
Vi håller med motionären om att ett aktivt och socialt liv bidrar till att den fysiska och
psykiska hälsan upprättshålls. Det ger en högre livskvalité och sätter en guldkant på tillvaron.
Det är viktigt att det finns ett stort mått av individuell anpassning av aktiviteterna. Många av
de som bor i våra vård- och omsorgsboenden är multisjuka och orkar inte så mycket. Eller så
är man så gammal att man bara vill ta det lugnt och ha det lugnt runt omkring sig.
Det kan räcka med att det bara finns någon vid sängkanten eller att man får lyssna på musik
man gillar - tillsammans med någon.
Vi moderater har frågat Vård- och omsorgsnämnden om att få en redovisning av vilka olika
media det finns på våra boenden och i vilket skick dessa är. Vi har, efter det beslutet fattades,
efterfrågat utredningen vid ett par tillfällen.
Det vore bra att undersöka hur bok-, tidnings-, film- och musikurvalet ser ut? Vilket skick är
det på TV-, DVD-, VHS- eller Blu ray-spelarna? Vilka olika typer av spel finns det?
Ibland kanske det räcker som aktivitet att få lyssna på favoritmusiken, se någon scen ur
favoritprogrammet på TV eller att få hjälp att lägga en patiens.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

Jimmy Baker

bifalla motionen

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 208
Svar på motion - Fler ungdomar i jobb (FP) (KS/2012:237)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Lars Johansson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201204-26 § 53 en motion – Fler ungdomar i jobb. Motionären föreslår att kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken
som idag har en mycket sammanpressad lönestruktur och att kommunen i
egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom vissa
yrkeskategorier införs för unga.
Motionären anför att en ökad lönespridning med relativt sett lägre ingångslöner skulle förbättra möjligheterna för unga att få det första jobbet. Ungdomsavtalen ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. Fackliga organisationer och arbetsgivare ska lokalt komma överens om villkoren för ungdomsavtal.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-08-30 § 43.
Personalutskottet har 2013-06-03 § 8 yttrat sig över motionen.
Motivering

Idag har ca 400 000 personer i Sverige inget jobb att gå till på morgonen. En
stor del av dessa är ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög och har
varit det under de senaste åren. Det är bara att konstatera att regeringen har
misslyckats med ungdomsarbetslösheten.
Med en trött regering utan idéer så har vi i Botkyrka genomfört en rad reformer för att möjliggöra att människor och ungdomar kan gå från bidrag till
jobb eller utbildning. Vi har beslutat om ett jobbpaket som 2014 innebär
sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år, ungdomsgarantin som
gäller från första dagen av arbetslöshet och som inom tre månader ska ge
kommuninvånare mellan 18 och 25 år jobb, praktik eller utbildning. Jobbpaketet omfattar även ett vägledningscenter för att effektivt söka upp och
guida kommuninvånare till jobb eller utbildning. Vuxenutbildning är den
fjärde delen i jobbpaketet som ger kommuninvånare möjlighet att skaffa sig
nya kunskaper för att få ett jobb.
Vi inför också ”komijobb” som är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen i
Botkyrka och kommunen som innebär att människor som har socialbidrag
erbjuds en anställning under 12 månader. Det är utvecklingsjobb med kvalitativa arbetsuppgifter som ska tas fram i samarbete med våra fackliga orga-
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nisationer. Det är en politisk reform som gör att människor har kvar sin förankring på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden delar motionärens uppfattning om att det är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden,
men framhåller att det ungdomspaket som förvaltningen i dag erbjuder arbetslösa ungdomar i stort motsvarar det motionären föreslår.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har idag arbetsmarknadspolitiska beredskapsanställningar för ungdomar, kommunala ungdomsanställningar och traineeanställningar. Vidare har kommunen tecknat avtal
med Kommunal som möjliggör att anställa ungdomar mellan 16 och 24 år
med en 25 procentig reducering av lägstalön. Slutligen konstaterar förvaltningen att kommunens arbetsgivarstrategi för närvarande är under översyn.
Personalutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad. Personalutskottet
gör sammantaget bedömningen att Botkyrka kommun genom de centrala avtalen, nya anställningsformer, kommunens viljeinriktning med lönesättning
och insatser på Arbets- och kompetenscenter har goda förutsättningar att
möjliggöra ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.
Särskilt yttrande

Karin Pilsäter (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Svar på motion – Fler ungdomar i jobb (FP)

Folkpartiet har inget annat yrkande än att motionen ska anses besvarad. Det har gått drygt ett
och ett halvt år sedan motionen väcktes. Under den tiden har det träffats en uppgörelse mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna som innefattar det
mesta av det som var syftet med vår motion.
Med detta sagt kan vi dock konstatera att den politiska majoriteten i ordförandeförslaget inte
kan hålla fingrarna borta utan blandar in rikspolitiken med synpunkter på den förda
regeringspolitiken. Vad man glömmer är att regeringens politik med sänkta skatter på arbete
gjort att sysselsättningen ökat. Sedan alliansregeringen trädde till i oktober 2006 har antalet
sysselsatta ökat med ca 250 000 personer. Detta visar om något på att vi har en pigg och aktiv
regering.

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 209
Svar på motion - Inför praktikpeng till lokala företag (M)
(KS/2013:152)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Christina Lundgren m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 en motion – Inför praktikpeng till lokala företag. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen i samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för hur en praktikpeng skulle kunna införas i Botkyrka kommun. Motionärerna menar att en praktikpeng skulle vara ett sätt att i ökad utsträckning
ta emot ungdomar i gymnasieåldern för praktik.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-14 § 37 och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-05-14 § 39.
Motivering

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden motiverar
sitt ställningstagande med att det finns risker med att införa praktikpeng för
gymnasieungdomars praktik. Andra grupper som har behov av praktikplatser kan missgynnas, t ex inom vuxenutbildningen, inom yrkeshögskoleutbildningar och inom arbets- och kompetenscenters verksamhet. Marknaden
för praktikplatser är regional och skillnader mellan kommunerna bör därför
inte finnas.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen och
anser att nuvarande system för praktik som bygger på ömsesidighet och socialt ansvar mellan näringsliv och kommun bör behållas. Nämndens bedömning är att ett införande av praktikpeng riskerar bli kostnadsdrivande, att det
inte ger tillräckliga mervärden och att samarbetet riskeras med de mindre företagen.
Yrkande

Yngve R K Jönsson yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 210
Svar på motion - Skolbibliotek - inte bara ett rum med
böcker och datorer (V) (KS/2012:526)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Mats Einarsson m.fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-11-22 § 159 en motion – Skolbibliotek – inte bara ett rum med böcker
och datorer. Motionärerna föreslår att alla elever i Botkyrka ska säkerställas
tillgång till ett fungerande skolbibliotek, bemannat med för uppdraget utbildad personal.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-26 § 23.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till utbildningsförvaltningens yttrande. Förvaltningen konstaterar att det inte finns några uttalade krav på bemanning av skolbibliotek i den nya skollagen eller dess
förarbeten. Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn hösten 2012 och funnit att Botkyrka kommun har vissa brister avseende elevernas tillgång till
skolbibliotek på några skolor.
Under våren 2013 kommer ett direktiv till en större utredning som ska se
över hur utbildningsförvaltningen ytterligare kan stödja skolbiblioteken.
Grundtanken är att det ska finnas tillgång till skolbibliotek på varje skola alternativt nära tillgång till ett folkbibliotek med adekvat bemanning.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 211
Svar på medborgarförslag - Utse en "ambassadör" för
kommunen (KS/2012:533)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att under
2014 inrätta ett ambassadörsnätverk.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-12-13 § 177 ett
medborgarförslag – Utse en ”ambassadör” för kommunen. Förslagsställaren
vill att kommunen årligen utser en ambassadör bland företagare och medborgare i kommunen. Ambassadören ska ha i uppgift att marknadsföra
kommunen i olika sammanhang.
Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-02-04.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker medborgarförslaget. Botkyrka
kommun och dess kommunikationsenhet arbetar med att skapa ett koncept
för hur kommunen ska arbeta med ambassadörskap. Målsättningen är att
uppstart sker under 2013.
Målet med ambassadörsnätverket är att skapa goda relationer med nyckelpersoner och genom dem marknadsföra Botkyrka som en attraktiv plats att
bo, verka och leva i.
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§ 212
Samordning av varudistribution på Södertörn
(KS/2012:562)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget, kravspecifikationen
och avtalet.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

I Södertörns Utvecklingsprogram 2010 anges de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna som Södertörnskommunerna har kommit överens om.
Klimat är ett av utvecklingsprogrammets fyra områden. Ambitionen är att
”Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle” genom att ”vi visar
vår ambition att vara en region som ställer om energianvändningen bort från
fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.”
Sedan utvecklingsprogrammet fastställdes av de åtta kommunerna är det två
åtgärder inom klimatområdet som särskilt har bearbetats. Den ena är frågan
om samordnad varudistribution. Den andra är tillgången på Södertörn till
biobränsle för fordon, dvs. tankställen.
Samordnad varudistribution innebär i korthet följande. Varje leverantör av
varor till kommunerna svarar idag för sina egna leveranser och de sker i regel till vart och ett av de mottagningsställen där varorna ska användas. En
övergång till samordnad varudistribution innebär att varje leverantör endast
levererar till ett mottagningsställe, en s.k. omlastningscentral. Där samlastas
varor från flera leverantörer för gemensam transport till vart och ett av de
mottagningsställen där varorna ska användas.
Kommunledningsförvaltningen har redogjort för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-15.
Samtliga i upphandlingen ingående handlingar omfattas av sekretess intill
dess att upphandlingen annonseras.
Kommunstyrelsen har tagit del av förfrågningsunderlaget inför sammanträdet.
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§ 213
Svar på remiss om trängselskattesystemet (KS/2013:514)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-22 till Finansdepartementet som kommunens yttrande över
”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm”.
Sammanfattning

Näringsdepartementet har lämnat möjlighet för bland andra länets kommuner att lämna synpunkter på ett förslag till förändringar av trängselskattesystemet. Förslaget är utarbetat av den så kallade Stockholmsförhandlingen
2013, som tillsatts av regeringen. Kommunen accepterar till stora delar förslaget med en höjning av nuvarande trängselskatt, med ny trängselskatt både
på Essingeleden och inom innerstaden. Nya trängselskatter behöver tidsmässigt matchas bättre med förbättringarna i pendeltågssystemet och av
tunnelbanans röda linje. Trängselskatterna ska ses som Stockholmsregionens medfinansiering och också fortsättningsvis kunna användas för andra
angelägna investeringar än Förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanans blåa linje.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-22.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2013-10-16 §
36.
Yrkande

Peter Nyberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Dan Gahnström (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2013-11-04
Ärende 213 Svar på remiss om trängselskattesystemet
I förslaget vi är remissinstans till, föreslår regeringens förhandlingspersoner i
Stockholmsförhandlingen förändringar i trängselskatten som innebär höjda avgiftsnivåer, en
tidigarelagd trängselskatt på Essingeleden samt trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet.
Moderaterna i Botkyrka vidmakthåller synen att det är rimligt att trängselskatterna skall
kunna anses vara regionens bidrag till de statliga infrastruktursatsningarna. Vi vill dock
understryka att medlen från avgifterna inte är att anse som enbart statliga medel. Intäkterna
från trängselskatterna måste gå till både välbehövliga infrastruktursatsningar i formen av nya
vägar och till kollektivtrafiken, inte enbart till det sistnämnda. Vi vill betona vikten av en mer
utbyggd kollektivtrafik, inte minst i formen av en högre kapacitet genom Centralen, fler
tvärförbindelser och nya förlängningar av tunnelbanenätet.
Vi anser inte att det är rimligt att utöka avgiften till att utsträcka sig till att gälla även SaltsjöMälarsnittet. För alla de som bor i Botkyrka, eller egentligen på hela Södertörn, men arbetar i
innerstaden, så får man i det läget betala dubbla trängselskatter (d.v.s. även ”innerstadsskatt”),
såväl på vägen till arbetet som hem. Det är en orättvisa (och i sig knappast en likabehandling)
som vi omöjligen kan ställa oss bakom.
Vidare är vi tveksamma till att öka trängselskatterna med 50 % direkt (från 20 kr i högtrafik
till 30 kr). Vi skulle hellre vilja se en mer gradvis höjning.
En tidigareläggning av trängselskatten för Essingeledens vidkommande är vi tveksamma till. I
den ursprungliga överenskommelsen skulle den vara avgiftsbefriad ända tills det att Förbifart
Stockholm var operativ. Om avgifterna från leden används till Förbifart Stockholm, samt om
dessa tas ut enbart när det faktiskt är trängsel, d.v.s. med hänsyn tagen till t.ex. körriktningar,
så blir det troligen lättare att erhålla en acceptans för införandet i sig.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
2013-11-04

Ärende 213 Svar på remiss - trängelsskattesystemet

Trängselskatters syfte är enligt miljöpartet ett styrmedel för att minska
bilismen. Det innebär att trängselskatter bör används för att bilister
(privatbilister i första hand) ska välja att antingen avstå från sin resa med
bilen eller att resa med andra miljövänliga färdmedel.

Miljöpartiet anser att trängselskatter inte ska användas för finansiering av
vägar med syftet att gynna bilismen som är fallet med förbifart
Stockholm. Däremot anser vi att trängselskatter är ett av flera viktiga
medel för att genomföra en grön skatteväxling. Trängselskatter ska enligt
vår mening beskatta det miljöbelastande och uppmuntra de ansvarsfulla
miljöinriktade valen. Rätt använda trängselskatter har alltså ett
egenvärde som miljöåtgärd, där det oönskade beskattas och det
ansvarsfulla uppmuntras.

För att klara klimatmålen och en ökande tillströmning av invånare i
Stockholmsregionen måste trängselskatterna användas till utbyggd
kollektivtrafik, inte till utbyggnad av stora motorvägaleder, så som
Förbifart Stockholm. Miljöpartiet kommer aldrig acceptera att
trängselskatterna används som allmänna skatteintäkter.

Dan Gahnström (MP)

Elisabeth Nobouka Nordin (MP)
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§ 214
Cykelförmån för kommunanställda (KS/2013:482)
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens förslag om cykelförmån för kommunanställda med 1 500 kr vart tredje år. Kostnaden beräknas till 1 000 000 kr/år, medel är avsatta i flerårsplan 2014-2017.
Protokollsanteckning

Yngve R K Jönsson (M) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-05 § 207 att bifalla motionen ”Cykelförmån till kommunalt anställda” (KS/2011:441) och att kommunledningsförvaltningen ska utreda frågan om hur en cykelförmån för de kommunanställda ska förverkligas.
Kommunledningsförvaltningen har utrett motionen och föreslår ett modifierat upplägg. Förslaget innebär att kommunens medarbetare erbjuds en cykelförmån motsvarande 1 500 kr var tredje år. Förmånen kan användas antingen vid ett och samma tillfälle som delbetalning på en cykel eller en större
cykelservice eller vid flera tillfällen t.ex. till en årlig service. Det ska också
vara möjligt att handla cykelreservdelar och tillbehör till sin cykel för förmånen.
Syftet med förslaget är att stödja hälsofrämjande vanor samt främja miljön.
Införandet av cykelförmånen för kommunens medarbetare skulle kunna utgöra en viktig del i arbetet med att uppmuntra ett miljöanpassat resande till
och från arbetet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avsätter 1
000 000 kr årligen.
Personalutskottet har berett ärendet 2013-09-09 § 17.
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§ 215
Nya riktlinjer för daglig verksamhet inom LSS
(KS/2013:108)
Beslut

Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för daglig verksamhet inom
LSS.
Riktlinjerna börjar gälla från 2014-01-01.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dialog med vårdoch omsorgsförvaltningen gjort en översyn av befintliga riktlinjer för daglig
verksamhet inom LSS. Förvaltningens förslag till nya riktlinjer reglerar
syfte och mål med verksamheten, arbetstagarnas möjligheter till delaktighet
och inflytande, vistelsetid, krav på ändamålsenliga lokaler, personalresurser
och kompetenskrav samt kvalitetsuppföljning. Förslaget till nya riktlinjer tar
tydligare utgångspunkt i individens behov än tidigare.
Utredningsarbetet har haft särskilt fokus på de avsnitt i riktlinjerna som berör verksamhetens öppethållande under året. Enligt det nya förslaget till riktlinjer ska vistelsetiden inom daglig verksamhet så långt som möjligt anpassas utifrån arbetstagarens behov och förmåga att ta del av verksamhetsinnehållet.
Förslaget till nya riktlinjer kommer få konsekvenser för hur verksamheten
behöver bedrivas under de perioder som tidigare varit helt stängda. Mot
bakgrund av vad vi nu kan bedöma så kommer beslut om utökad vistelsetid i
daglig verksamhet endast att ske i blygsam omfattning. För de arbetstagare
som berörs kommer denna förändring att innebära en ökad livskvalitet.
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till nya riktlinjer rör i huvudsak
ökade kostnader för möjligheter till utökad vistelsetid inom daglig verksamhet. Den förväntade kostnadsökningen bedöms uppgå till knappa 200 000 kr
för 2014. Finansieringen för de arbetstagare som har boendestöd bör ske genom en ramjustering mellan vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, för övriga personer bör
finansieringen ske genom en anslagshöjning.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2013-01-31 § 3.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2013-01-21.
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§ 216
Ansökan och mottagande av medel för fortsättning av projekt samlagssmärta (KS/2013:589)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ansökan och mottagande av medel för en fortsättning av FoU-projektet om samlagssmärta.
Ärendet

Det första projektet om samlagssmärta resulterade i handboken ”När sex gör
ont” som handlar om samlagssmärta och ungdomars erfarenheter av det.
Handboken har fått stor spridning i Sverige och efterfrågan på författarnas
kunskap är stor. Nu vill de bl.a. följa upp och utvärdera spridningen av kunskapen i Sverige.
Projektets mål är:
• Att följa upp användningen av handboken ”När sex gör ont”.
• Utveckling av en modell för hjälp och stöd till drabbade ungdomar
med utökad plats för killarna, de indirekt drabbade.
• Utveckling av en modell för konsultation till ungdomsmottagningar
som vill komplettera sitt vardagsarbete med informations- och
stödinsatser till sina ungdomar om samlagssmärta.
• Att vara aktörer i planering av samhällets organisation kring det nya
folkhälsoproblemet genom att närvara i alla sådana sammanhang där
vi får möjlighet att delta.
Målgruppen är ungdomar som riskerar att drabbas av samlagssmärta eller
som redan har detta problem. En indirekt målgrupp är professionella som
arbetar med ungdomarna och via projektet får konsultativt stöd.
Ansökan till allmänna arvsfonden avser finansiering med 819 534 kr för det
första året, år 2014, i det tvååriga projektet samt en uppskattade kostnad om
836 744 kr för det andra året. Egenfinansieringen för det första året uppskattas till 102 000 kr för projektadministration och andel i lokal på FoU
Södertörn
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-09-06.
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§ 217
Utvärdering av ungdomsfullmäktige (KS/2013:546)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av Botkyrka ungdomsfullmäktiges verksamhet. Uppdraget ska slutföras senast i februari 2014.
Sammanfattning

Botkyrka Ungdomsfullmäktige (buuf) firar 11 år i år. Ungdomsfullmäktige
har utvecklats från ett ungdomsråd med begränsat antal medlemmar och
mandat till en stor verksamhet och ett forum där många ungdomar engagerat
sig i kommunens demokratiska beslutprocess sedan år 2002. Buuf är en
konkret ingång för Botkyrkaungdomar att bekanta sig med demokratin och i
hur man går tillväga för att påverka i politiska frågor.
Kommunen behöver tydliggöra sitt generella förhållningssätt till ungdomsfullmäktige med utgångspunkt från barn och ungas påverkan i samhällsfrågor, och till vad kommunstyrelsen vill att ungdomsfullmäktige ska ha för
roll avseende tre dimensioner:
1. Botkyrka ungdomsfullmäktiges roll att vara en mötesplats som minskar
den sociala och mentala distansen mellan stadsdelar och grupper i Botkyrka
kommun och mellan Botkyrka och andra kommuner.
2. Botkyrka ungdomsfullmäktiges roll som motor i att ge barn och unga en
självskriven roll i utvecklingen av Botkyrka som plats.
3. Botkyrka ungdomsfullmäktiges roll som remissinstans och deras behov
att få tillträde som referensgrupp till kommunens nämnder, förvaltningar
och bolag.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2013-10-11 § 47.
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§ 218
Mottagande av medel frånICC/Europakommissionen för antirykteskampanj (KS/2013:591)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningen får ta emot
beviljat bidrag på 620 000 kronor från Europakommissionen för den lokala
antirykteskampanjen i Botkyrka.
Sammanfattning

Europarådet har tillsammans med elva europeiska städer, bland annat Botkyrka kommun, blivit beviljat medel från Europakommissionen för att implementera Barcelona stads framgångsrika antirykteskampanj på lokal nivå.
Målet med kampanjen är att bygga och stärka social mobilisering genom att
tillsammans med civilsamhället synliggöra och motverka rykten och fördomar som leder till främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Projektet
pågår i 18 månader.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2013-10-11 § 48.
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§ 219
Nätverk för romsk inkludering (KS/2013:592)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Att Botkyrka kommun ansluter sig till det nationella kommunala nätverket
för romsk inkludering.
Att utse Jens Sjöström (S) från majoriteten och Maxwell Mandela (FP) från
oppositionen som vid något tillfälle om året deltar i nätverkets möte.
Att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att lämna förslag på handlingsplan för kommunens arbete med romers inkludering.
Sammanfattning

Regeringen har valt ut fem kommuner som ingår i ett pilotprojekt för att
stödja romers inkludering genom att utveckla nya metoder. Några kommuner i Mälardalen som inte kom med i projektet bestämde sig för att utveckla
ett eget samarbete. Det har nu gått vidare till att flera kommuner över hela
landet är intresserade av att bygga ett nätverk. Tanken är att också koppla
till pilotkommunerna och deras erfarenheter. Vid det senaste mötet 11 juni
deltog handläggare från arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för genomförandet av regeringens strategi. De uttryckte stort intresse för att nätverket bildas och blir en partner i det fortsatta arbetet. Det ökar i hög grad
möjligheten att sprida kunskaper och de metoder som pilotkommunerna förväntas utveckla.
Nätverket har fått ett mindre bidrag från Länsstyrelsen som räcker till 1/5dels tjänst som samordnar arbetet. Funktionen sköts för närvarande av en
medarbetare från Södertälje kommun. De kostnader som kan bli aktuella för
Botkyrkas medverkan begränsas till kostnader för de möten, konferenser
och liknande som vår medarbetare medverkar i.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att deltagande i nätverket
förbättrar förutsättningarna för Botkyrka kommuns arbete med romsk inkludering.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2013-10-11 § 49
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§ 220
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

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

ekonomikonsult

Irina Järvinen

redovisningschef

Karin Wallqvist

ekonom

Eva Airell

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.
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Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2013-09-09:

Mattias Jansson har tillträtt som kommundirektör 2013-09-30. Niclas Johansson
har därmed återgått till sin tjänst som ekonomichef från att ha varit tf kommundirektör. Rolf Gustafsson har återgått till sin tjänst som chefscontroller från att
ha varit både tf ekonomichef och chefscontroller. Ändringar är gjorda under
samtliga punkter.
Ekonomiassistent Britt-Marie Hallberg har lagts till under punkten 6.
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§ 221
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
Stig Åke Karlsson (S)
Passvägen 33
147 53 TUMBA
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S)
Robert Aslan (S)
Hundhamravägen 47
145 70 NORSBORG
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt (S).
Ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Peter Nyberg (S).
Ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Moussab
Benmakhlouf (S).
Följande avsägelse har inkommit:

Jill Melinder (S), ersättare i demokratiberedningen.
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§ 222
Anmälningsärenden (KS/2013:596, KS/2013:554,
KS/2013:360, KS/2013:194, KS/2013:136, KS/2013:26,
KS/2013:24, KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 september 2013, dnr KS/2013:24.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 30 september 2013, dnr
KS/2013:26.
Svar på synpunkter på hanteringen av förfrågan om etablering av verksamhet, dnr KS/2013:60.
Svar på remiss till länsstyrelsen i Stockholms län – förslag till områden av
riksintresse för dricksvattenförsörjning i Stockholms län, dnr KS/2013:596.
Områdesgruppernas delårsrapport 2013, dnr KS/2013:554.
Protokoll från AB Vårljus 2013-02-13, 2013-06-05 och 2013-09-03, dnr
KS/2013:194.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2013-10-04, dnr
KS/2013:136.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-10-17, dnr
KS/2013:13.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-10-11.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-10-14.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-10-16.
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§ 223
Delegationsärenden (KS/2013:571, KS/2013:550,
KS/2013:376, 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:
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning september 2013, dnr KS/2013:25.
Chefsjuristen:
Svaromål avseende laglighetsprövning (Albyberget)
(beslut 2013-09-25, dnr KS/2013:176).
Fråga om utlämnande av s.k. swapavtal
(beslut 2013-09-27, dnr KS/2013:550).
Kommunjuristen:
Ansökan om stämning – fordran hemtjänstinsatser
(beslut 2013-10-09, dnr KS/2013:571).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.10
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 till 16.40
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
X

Peter Nyberg (S)

X
X
X

Ebba Östlin (S)
Yngve R K Jönsson (M)
Stina Lundgren (M) §§ 212, 201-211

X

Karin Pilsäter (FP)

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum: 2013-11-04, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

