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§ 176
Delårsrapport 2 2013 (KS/2013:457)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2013 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag och omfördelningar i ettårsplan 2013 enligt de förslag som framgår i ärendet.
Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder i syfte att begränsa prognostiserade underskott i årets budget
Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden att överskrida
årets budget med högst 5,8 miljoner på grund av de höga kostnaderna kopplade till vinterväghållningen och de nödvändiga åtgärderna i Fittja centrum.
Kommunfullmäktige medger att 20 miljoner kronor disponeras av de medel
som kommer att återbetalas till kommuner avseende premier för avtalsgruppförsäkringar i enlighet med det förslag som framgår i ärendet.
Sammanfattning

Utfallet på driftbudgeten för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 293 miljoner vilket är 20 miljoner kronor lägre än resultatet för
motsvarande period föregående år.
Prognosen för helåret 2013 pekar i dagsläget mot ett överskott på 85 miljoner (före dispositionen på 20 miljoner kronor av AFA-återbetalningen) vilket är 30 miljoner bättre än den av kommunfullmäktige fastställda budgeten
för 2013. Tar man hänsyn till de ombudgeteringar som skett och dispositioner som gjorts från kompetensfonden som har försämrat det budgeterade
resultatet är överskottet i förhållande till budgeten ännu större.
Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär
ett överskott på 33,2 miljoner kronor. Här ingår då återigen en ej förväntad
intäkt på 60 miljoner kronor avseende återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkringar för åren 2005 och 2006. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 30,1 miljoner vilket är en förbättring med
drygt 10 miljoner kronor jämfört med den föregående prognosen.
Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott med 13 miljoner.
Även samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens exploateringsverksamhet räknar med underskott på belopp
mellan 4-9 miljoner.
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Skatteunderlagsprognoserna är uppskrivna i förhållande till ettårsplan 2013
vilket medför ett bättre utfall för avräkningen mot de preliminära skatteintäkterna. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med
drygt 21 miljoner.
Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 470 miljoner för helåret 2013 vilket innebär en liknande nivå som under 2012. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 100 – 150 miljoner kronor.
Den politiska ledningen har i slutfasen av arbetet med delårsrapporten lagt
ett förslag om att disponera 20 miljoner kronor från de pengar som återbetalats från AFA. Detta gör att prognosen blir 20 miljoner kronor lägre än vad
som framgår av själva rapporten.
Frågan om kompensation för kommunens satsning på lägstalöner kommer
att regleras så fort som vi fått underlag för hur kostnaden ska fördelas mellan olika nämnder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
Särskilda yttranden

Karin Pilsäter (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 177
Svar på revisionsskrivelse angående pensionsmedelsförvaltning samt förslag på förändringar i gällande placeringspolicy (KS/2013:387)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse och överlämnar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra
föreslagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslagen till
förändringar av nuvarande placeringspolicy.
Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens förvaltning av
pensionsmedel. Den sammanfattande bedömningen är att förvaltningen är
ändamålsenligt reglerad genom den fastställda placeringspolicyn. Den säkerställer i huvudsak en tillräcklig intern kontroll och följsamheten bedöms
som i huvudsak tillfredsställande.
I rapporten finns en del förslag till förändringar av nuvarande rapportering
samt vissa övriga påpekanden. Mot den bakgrunden har kommunledningsförvaltningen lagt ett förslag på åtgärder som är i linje med revisionens förslag. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:
En likartad rapportering för samtliga kvartalsuppföljningar i enlighet med
rapportens rekommendation.
En uppföljning av placeringens utveckling i förhållande till pensionsskulden
ska redovisas i uppföljningsrapporterna.
Punkten om en bedömning av utvecklingen för det närmaste året som finns i
nuvarande placeringspolicy tas bort.
Ändra nuvarande jämförelseindex avseende alternativa placeringar från
SSVX30d + 2 % till OMRX-TBILL + 2 %
Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen en justering av nuvarande
placeringspolicy avseende ränteplaceringar för att utöka möjligheterna till
placeringar i företagsrelaterade ränteinstrument.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
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§ 178
Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja
(KS/2013:498)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med Aquavilla Produktions AB.
Reservation

Lars Johansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Aquavilla Produktions AB har under en längre tid fört en dialog med kommunen om att etablera flytande villor i Botkyrka. Parallellt har kommunen
tagit fram ett detaljplaneprogram för Fittja där vi har tittat på möjligheten att
etablera villor på vatten i Fittja. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14
(KS/2007:1) att godkänna detaljplaneprogrammet ”Framtid Fittja” och gav
samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för
villor på vatten, och budget för detaljplanen sattes till 800 000 kronor. Som
en följd av detta har projektet nu förhandlat fram ett förslag på ramavtal och
plankostnadsavtal med Aquavilla Produktions AB. Syftet med avtalen är att
reglera vem som gör vad i planarbetet och enas om en ambitionsnivå. Ramavtalet syftar till att pröva en etablering med 20-40 aquavillor med varierande storlek om 72-175 kvm. Upplåtelseformen föreslås vara bostadsrätt
eller äganderätt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-09-18 § 32.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Anna Herdy (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 179
Ansökan om att få kvarstå i förtroendeuppdrag
(KS/2013:463)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Peter Nyberg (S) får ha kvar sina förtroendeuppdrag för återstoden av mandatperioden med slutdatum enligt nedanstående sammanställning.
•
•
•
•

Ersättare i kommunstyrelsen (t.o.m. 2014-10-31)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Mälardalsrådet (t.o.m. 2014-12-31)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
att Peter Nyberg (S) får ha kvar sitt förtroendeuppdrag för återstoden av
mandatperioden med slutdatum enligt nedanstående.
-

Ordförande i klimat- och planeringsberedningen (t.o.m. 2014-10-31)

Reservationer

Jimmy Baker (M), samt samtliga ledamöter för (TUP) och (KD) reserverar
sig mot beslut till förmån för eget yrkande.
Jäv

Peter Nyberg (S) anmäler jäv och deltar inte i sammanträdet under behandlingen av ärendet.
Protokollsanteckningar

Katarina Berggren (S) lämnar en protokollsanteckning:
Kommunalråd och ordförande i nämnder nomineras till sina uppdrag av de
politiska partierna. Socialdemokraterna i Botkyrka har inlett en intern process att tillsätta en ersättare när Peter Nyberg kommer lämna sina uppdrag
under 2014 i samband med föräldraledighet. Att utse en ersättare till denna
typ av uppdrag är en viktig process som vi avser hantera skyndsamt, men vi
behöver några månader till på oss innan vi kan återkomma till Kommunfullmäktige kring förslag på ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Anders Peterson (M) och Petja Svensson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Under förutsättning att majoriteten har laglig grund för beslutet avstår vi
från att delta i beslutet.
Ärendet
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Peter Nyberg (S) har i e-postmeddelande 2013-09-25 meddelat att han
kommer att flytta från Botkyrka kommun och ansöker om att få stanna kvar
i sina förtroendeuppdrag för återstoden av mandatperioden trots att han
framgent inte kommer att vara folkbokförd i kommunen.
En person måste vara folkbokförd i kommunen för att vara valbar till kommunala förtroendeuppdrag. Av 4 kap. 8 § kommunallagen framgår att om en
förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. Kommunfullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige (dvs. förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer och revisorsersättare) får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som kommunfullmäktige fattat beslut om är:
-

Ersättare i kommunstyrelsen (t.o.m. 2014-10-31)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Mälardalsrådet (t.o.m. 2014-12-31)

Kommunallagens formulering om krav på fullmäktigebeslut för att få kvarstå i förtroendeuppdrag kan tolkas så att det enbart gäller förtroendevalda i
nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.
Peter Nybergs uppdrag i Kommunförbundet och i Mälardalsrådet skulle
därmed inte omfattas av kravet på fullmäktiges godkännande för att kvarstå.
Dock, eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om att Peter Nyberg ska ha
dessa förtroendeuppdrag, är det lämpligt att kommunfullmäktige i detta fall
tar ställning till om Peter Nyberg ska kvarstå även i dessa uppdrag. Förslaget till beslut innebär därmed att kommunfullmäktige medger att Peter
Nyberg kvarstår i samtliga ovanstående uppdrag.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som kommunstyrelsen
fattat beslut om är:
-

Ordförande i klimat- och planeringsberedningen (t.o.m. 2014-10-31)

Förslaget till beslut innebär därmed att kommunstyrelsen för egen del medger att Peter Nyberg kvarstår i detta uppdrag intill mandatperiodens slut.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om är:
-

Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (t.o.m. 2014-1231)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens namnberedning (t.o.m. 201412-31)
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Det är lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden på motsvarande sätt fattar beslut i frågan om Peter Nyberg ska kvarstå i dessa förtroendeuppdrag intill
mandatperiodens slut.
Utöver ovanstående förtroendeuppdrag är Peter Nyberg ledamot i Södertörns Fjärrvärme AB (t.o.m. 2015-06-30). Visserligen har kommunfullmäktige fattat beslut även om detta uppdrag, men eftersom detta styrs av bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB och inte av kommunallagen är
detta uppdrag något som inte fullmäktige behöver godkänna. Detta förtroendeuppdrag kan således fortgå utan fullmäktiges godkännande då det inte
är kopplat till valbarheten på samma sätt som Peter Nybergs övriga förtroendeuppdrag.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Anna Herdy (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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§ 180
Svar på motion - Enklare om- och tillbyggnad av altaner
och uterum (M) (KS/2012:184)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Edip Noyan (M) och Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-03-29 § 32 en motion – Enklare om- och tillbyggnader
av altaner och uterum. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan förenkla hanteringen
kring enklare om- och tillbyggnader i form av att upprätta ett särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-12-11 § 290 yttrat sig över motionen.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till nämndens yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har förståelse för motionens intentioner att förenkla hanteringen av bygglov men anför att plan- och bygglagen inte ger något stöd för kommunen att genom
vanliga nämndbeslut reglera omfattningen av byggloven, utan att detta endast kan göras genom detaljplaner/områdesbestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar dock på möjligheten att altaner och
uterum skulle kunna komma att omfattas av nya rutiner för så kallade
okomplicerade ärenden vilket skulle snabba upp processen för bygglov i
dessa fall.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 181
Svar på motion - Utarbeta en policy för utrangerat kommunalt material (M) (KS/2012:186)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201203-29 § 32 en motion – utarbeta en policy för utrangerat kommunalt material. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
arbeta fram en policy för hur kommunens utrangerade material på bästa sätt
ska kunna återanvändas.
Dåvarande serviceförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2012-06-08.
Motivering

Serviceförvaltningen avstyrker motionen. De juridiska gränserna för vad en
kommun kan företa sig på biståndsområdet är reglerade i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter. Bistånd till utlandet kan enligt nämnda
lag vara kompetensenligt om det följer de i lagen uppställda kriterierna. Sådant bistånd som föreslås i motionen, det vill säga bistånd även inom Sverige, kan däremot inte anses falla inom kommunens kompetens.
Förvaltningen anser därför att förslaget, med hänvisning till de legala ramar
som styr den kommunala verksamheten, inte lagligen kan genomföras enligt
förslagsställarnas intentioner. Ett alternativ till vad som föreslås i motionen
är att kommunen ser över och analyserar förutsättningarna för att inrätta en
intern kommunal bytesservice.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 182
Svar på motion - Se över busshållplatsernas säkerhet (M)
(KS/2012:185)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Petja Svensson (M) och Anders Peterson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Petja Svenssons yrkande.
Ärendet

Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-03-29 § 32 en motion – Se över busshållsplatsernas säkerhet. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att:
• Utreda säkerheten runt busshållsplatser i kommunen
• Vid behov förbättra säkerheten på de busshållsplatser som utredningen
eventuellt påvisar inte håller en tillräcklig nivå
• Se över möjligheten att installera ”reflexsnurror” på de busshållsplatser
som saknar belysning
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-08-27 § 220.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Stockholms läns landsting är genom SL huvudman för kollektivtrafiken i
länet. Kommunerna har i vissa sammanhang ett delansvar för bland annat
utformning och säkerhet vid busshållsplatser.
Kommunförbundet i Stockholms län har tillsammans med Trafikverket tagit
fram en rekommendation till en gemensam standard för busshållsplatser i
Stockholms län. Alla hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. Av Botkyrkas 251 hållplatser återstår 50 stycken att tillgänglighetsanpassa.
Arbete återstår för att få en fullgod säkerhet. Kommunen för kontinuerligt
samtal med SL om säkerheten och annat inom kollektivtrafiken. I dessa
samtal får frågan om ”reflexsnurror” tas med.
Yrkanden

Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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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§ 183
Svar på motion - Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer (M) (KS/2012:552)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201212-13 § 178 en motion – Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se
över utemiljöer vid samtliga förskolor och skolor och återkomma med förslag på olika ambitions- och kostnadsnivåer för en upprustning av utemiljöerna.
Tekniska nämnden har 2013-03-11 § 11 yttrat sig över motionen.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anför
att fastighetsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med
Naturskolan i syfte att utveckla och stödja utepedagogik. Mellan åren 2002
och 2010 genomfördes mindre åtgärder avseende utemiljön på förskolor.
Upprustningsplaner har utarbetats i samarbete mellan fastighetsenheten, Naturskolan och utbildningsförvaltningen.
Avslutningsvis konstaterar tekniska nämnden att större upprustningar endast
sker i samband med om- och tillbyggnationer men att medel avsätts årligen
av fastighetsenheten för underhåll av mark.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand
bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 184
Svar på motion - Utred möjligheterna till att förändra och
modernisera SRV:s verksamhet (BP) (KS/2009:39)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-01-29 § 16 en motion – Utred möjligheterna till att förändra och
modernisera SRV:s verksamhet. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att verka för att SRV Återvinning får möjligheter att förändra
och modernisera sin verksamhet i syfte att ge bättre service till kommuninnevånarna och att återkomma med förslag om åtgärder till kommunfullmäktige. I motionen anförs att om man underlättar hushållens sophantering kan
kommunen genomföra en modernare avfallshantering och ge bättre service
samtidigt som man får ett hållbart samhälle i balans.
Motionen blev remitterad till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-02-06
för yttrande. Därefter omremitterades motionen till SRV Återvinning AB
för yttrande 2013-05-07.
SRV Återvinning AB har yttrat sig över motionen 2013-07-22.
Motivering

SRV Återvinning AB konstaterar att bolaget styrs av sina ägarkommuner
bland annat genom avfallsplanen. I den finns klara mätbara mål för avfallshanteringen till år 2020 med delmål till 2015. SRV består av två delar. Den
ena delen är hämtning, transport och behandling av hushållens sopor. Den
andra delen är tjänster på den öppna marknaden till verksamheter och företag på Södertörn genom verksamheten på Sofielund. Denna del av SRV
subventionerar hushållen med ca 20 miljoner kronor per år.
SRV är ett samhällsnyttigt bolag. Under de senare åren har utbildningssatsningar genomförts för skolklasser m.fl. Vidare har hushållen successivt erbjudits att sortera ut sitt matavfall. En förbehandlingsanläggning har uppförts och arbete pågår med att uppföra en biogasfabrik för att ta hand om
matavfallet.
Återvinningscentraler kommer alltid att behövas för grovsopor och trädgårdsavfall. Återvinningscentraler är mycket uppskattade av besökarna. För
att möta behov och önskemål från företag och hushåll har öppettiderna successivt utökats. Av flerbostadshusen erbjuds redan 50 procent fastighetsnära
insamling av olika fraktioner och grovsopor.
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Det är varken kommunen eller SRV som har ansvaret för återvinningsstationerna, utan Förpacknings- och tidningsproducenterna. I den statliga Avfallsutredningen föreslås dock att ansvaret ska övergå till kommunerna men
så har ännu inte skett.
Slutligen konstaterar SRV i sitt yttrande att den sista procenten farligt avfall
är svår att få kontroll över. Tidigare samlades farligt avfall in via bensinstationer, men det fungerade inte och sköttes inte som tänkt. SRV tittar på olika
system som är enkla för hushållen att utnyttja, bland annat genom ”röda lådor” som omnämns i motionen.
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§ 185
Svar på medborgarförslag - Bygg till läktare i Malmsjö
skola (KS/2011:67)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-03-31 § 51 ett medborgarförslag – Bygg
till läktare i Malmsjö skola. Förslagsställaren anför att avsaknaden av läktare försvårar för vänner och föräldrar att se matcher och att en läktare
skulle gynna föreningsverksamheten.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget 2011-08-29 § 44 och kulturoch fritidsnämnden 2011-09-26 § 83.
Motivering

Tekniska nämnden avstyrker förslaget och anför att det krävs mer yta än
som projekterats och byggts för fast läktare i Malmsjö skola. Idrottshallen
har kompletterats med utfällbara läktare för att tillgodose behovet av läktare
vid idrottsevenemang.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med såväl skola som föreningar för att diskutera prioriteringar vid utformandet av nämnda hall och bedömning gjordes att läktare inte var prioriterat i förhållande till tillgänglig budget.
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§ 186
Svar på medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i
Grödinge (KS/2012:462)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-10-25 § 131 ett
medborgarförslag – Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en gångled/motionsspår runt Malmsjön för att
integrera sjön i orten på ett mycket bättre sätt samt öppna nya möjligheter
för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de naturliga miljöerna i
Grödinge.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-02-11, § 7 och
samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-16 § 104.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. En gångled runt
Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd, anser kultur- och fritidsförvaltningen att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kommunen är i
nuläget inte ägare till all mark som skulle behövas för att anlägga en gångled runt hela Malmsjön. Detta innebär att det skulle bli kostsamt att anlägga
en gångled i enlighet med medborgarförslaget. Dessutom finns andra gångleder i närheten.
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§ 187
Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (KS/2013:508)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport januari till augusti 2013 för
kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med augusti 2013.
I delårsrapporterna för kommunledningsförvaltningen finns en ekonomisk
redovisning av periodens resultat och prognostiserat utfall för året. Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar ett utfall som är i nivå med
budget. I rapporten finns även en uppföljning av kommunstyrelsens åtaganden.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten.
Exploateringsverksamheten redovisar ett underskott mot driftbudgeten för
året på 8,7 miljoner. Den beräknade nettovinsten för året uppgår till 2,6 miljoner medan budgeten ligger på 11,3 miljoner. De projekt som till del eller
helt avslutas är Fittja programarbete bostäder, Getryggen, Tullingeberg och
Vagnslidret.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-24.
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§ 188
Samordning av varutransporter på Södertörn - förfrågningsunderlag (KS/2012:562)
Ärendet utgår
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§ 189
Slutrapport för exploateringsprojektet Vagnslidret
(KS/2010:240)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för exploateringsprojektet
Vagnslidret.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i juni 2010 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplan för Vagnslidret 1, m.fl. Syftet med planändringen var att skapa nya byggrätter för lager, distribution och kontorsverksamhet.
Detaljplanen vann laga kraft den 22 december 2011. Ungefär samtidigt hoppade exploatörens intressent av. På grund av avhoppet har endast den mark
som skulle säljas fullföljts medan tomten i sig ännu är obebyggd. Eftersom
vi inte vet när det kan bli en byggnation föreslår vi ett avslut av projektet.
Den dag en intressent finns kan bygglov ges enligt detaljplan och anslutningsavgiften för vatten- och avlopp betalas.
Resultatet på + 6,4 miljoner kronor får vi när anslutningsavgiften för vatten
och avlopp inkommer. I den ekonomiska rapporten visas ett underskott som
motsvarar det belopp som vi sedan får när anslutningsavgiften betalas. När
projektet avslutas nu kommer nettot att vara + 4,1 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har kontakt med möjliga intressenter för fastigheten. Vi bedömer att intresset för en etablering på platsen finns. Vi ser
också att det är positivt att kunna erbjuda färdig detaljplanelagd mark för företagsetableringar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-09-18 § 33.
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§ 190
Utvärdering av dialogforum (KS/2013:537)
Beslut

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

I samband med att kommunfullmäktige beslutade att inrätta dialogforum
(KS 2006:164) fick kommunstyrelsen i uppdrag att efter två års verksamhet
låta göra en utvärdering.
Kommunledningsförvaltningen genomförde utvärderingen av verksamheten
2007-2008 och presenterade den för kommunstyrelsen i maj 2009. En av rekommendationerna från utvärderingen 2009, som godkändes i kommunfullmäktige, var att dialogforum bör utvärderas varje mandatperiod. Enligt
rekommendationen ska utvärderingen följa upp förändringar och utvecklingen av verksamheten under mandatperioden.
Dialogforum behöver utvärderas för att få fram fakta om kvalitén i verksamheten och dess värde och relation till den representativa demokratin.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför en utvärdering av verksamheten under den pågående mandatperioden.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-26.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 35.
Särskilt yttrande

Anders Thorén lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 191
Slutrapport Unescocentrum (KS/2011:330)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
Kommunstyrelsen godkänner kommande steg och tidplan inför etableringen
av ett Unescocentrum i Botkyrka.
Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 2013-10-01- 2014-01-31 finansiera det sista steget innan uppstarten av Unesco LUCS med 70 000 kronor. Vidare beslutar kommunstyrelsen att avsätta en resurs motsvarande 20
procent av en heltid under avsedd period. Malmö stad och Eskilstuna kommun bidrar med motsvarande summa och arbetstid.
Sammanfattning

Bifogad rapport är ett konkret förslag om att godkänna kommande steg i
Botkyrkas, Eskilstunas och Malmös kommunala partnerskap för ett Unescocentrum med formell juridisk status som förening. Till rapporten bifogas
förslag till föreningsstadgar som beskriver dess maktförhållanden och demokratiska ordning.
Föreslagna kommande steg baserar sig på resultat och lärdomar av de två
förstudier som genomförts under januari 2012 och maj 2013. Som stöd till
förslaget finns förstudien från våren 2012 samt skriftlig och filmad dokumentation av processen från den fördjupade förstudien oktober 2012 - maj
2013.
Interimsstyrelsen har beslutat att det nationella partnerskapet ska föreslås
starta som Unescocentrum. Det namn vi föreslår är Unesco LUCS - Lokalt
Unesco-center – samverkan mellan offentlig förvaltning, civilsamhälle och
forskning. Avsikten är att varje medlem i det nationella partnerskapet ska
hämta inspiration och genom Unesco LUCS utveckla kapacitet att arbeta
med platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning, interreligiös och
interkulturell dialog i lokala sammanhang.
Konceptet innefattar organisation, politisk- och tjänstemannastruktur, verksamhets- och arbetsstruktur och juridisk status. Förslaget beskriver också en
konkret roll för varje medfinansierande kommun. Konceptet utvärderas efter
tre år.
Unesco LUCS: lokalt Unesco-centrum: samverkan mellan offentlig förvaltning, civilsamhälle och forskning, invigs i Botkyrka 2014-02-01.
Under den fördjupade förstudie som pågått mellan oktober 2012 och maj
2013 har följande delar prioriterats av interimsstyrelsen:
1. Formell relation till Unescostrukturen.
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2. Avgränsning av prioriterade kunskapsområden.
3. Etablering av förening med brett medlemskap från civilsamhälle, offentlig förvaltning och lärosäten.
4. Etablering av ett forskarnätverk, knutet till LUCS.
5. Etablering av pilotverksamhet i Botkyrka, Malmö och Eskilstuna.
6. Dokumentation av processen (skriftlig och filmad).
7. Kommunikation och debatt.
Alla dessa delar har bearbetats och dokumenterats.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-06.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 44.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 192
Förlängning av projektet Motverka hedersrelaterat våld och
förtryck (KS/2013:538)
Beslut

Kommunstyrelsen anvisar en miljon kronor (1 000 000 kronor) för projektet
”Motverka hedersrelaterat våld och förtryck” för att fortsätta det pågående
arbetet under 2014. Socialförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till extern finansiering.
Sammanfattning

Projektet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förankra och förstärka
metoder och arbetssätt utifrån de erfarenheter som gjorts i projektet hittills
och i genomförd utvärdering under 2013. Detta ska ske inom hela den
kommunala organisationen.
Det finns en bred politisk enighet om vikten av att det påbörjade arbetet får
möjlighet att fortsätta under 2014. Budget ska täcka kostnader för projektledare samt projektets övriga kostnader.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-08-30.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 38.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Anders Thorén lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 193
Anslutning till SKL:s Mötesplats för social hållbarhet - för
en god och jämlik hälsa för alla (KS/2011:305)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Botkyrka kommun ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings ”Mötesplats för social hållbarhet – för en
god och jämlik hälsa för alla”.
Sammanfattning

Stora skillnader i hälsa mellan olika grupper får konsekvenser för såväl de
enskilda individerna och deras livschanser som kommunen som organisation samt ekonomisk tillväxt. Botkyrka har deltagit i ett utvecklingsarbete för
social hållbarhet – minska skillnader i hälsa - efter ett beslut i kommunstyrelsen september 2011. Utifrån forskning och erfarenheter från kommuner,
landsting och regioner runt i landet har en mängd åtgärder föreslagits. Nu
väntar ett arbete med att dra nytta av resultatet för att uppnå målen i kommunens flerårsplan och för att uppnå respektive förvaltningsmål och förbättrad kvalitet inom ordinarie styrsystem. Sveriges Kommuner och Landsting
kommer i början av 2014 att bjuda in kommuner, landsting och regioner till
”Mötesplats för social hållbarhet – för en god och jämlik hälsa för alla”.
Syftet med mötesplatsen är att löpande utbyta kunskap och erfarenhet mellan kommuner, landsting och regioner gällande vad som utifrån ett lokalt
och regionalt perspektiv främjar den sociala hållbarheten, folkhälsan och bidrar till att minska skillnaderna i hälsa.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-23.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2013-09-16 § 1.
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§ 194
Botkyrka-applikation - för ökat medborgarinflytande
(KS/2013:539)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen införa en mobilapplikation för att
underlätta medborgardialog samt processerna för felanmälan och synpunktshantering i kommunen.
Sammanfattning

Ärendet grundar sig i tidigare diskussioner om digitala hjälpmedel för ökat
medborgarinflytande. Det inkluderar även diskussioner om tillgänglighetsgörandet av processerna kring felanmälan och synpunktshantering.
Motivering

Ett viktigt mål för Botkyrka kommun är att arbeta för att göra botkyrkaborna mer delaktiga i samhällsutvecklingen. En del av Botkyrkas demokratiarbete är att utöka möjligheten till medborgardialog. Informationssamhället och digitala mötesplatser tar allt större plats i människors vardag.
Kommunens webbkarta är ett bra exempel på hur kommunen idag jobbar
med digitala plattformar för en effektivare och mer brukarvänlig användning
av t.ex. processerna för felanmälan och synpunktshantering.
En Botkyrka-applikation för smartphones och surfplattor skulle kunna utgöra ytterligare en plattform för medborgardialog. I en sådan plattform
skulle det finnas möjlighet att lägga medborgarförslag, lämna in synpunkter,
delta i paneler och ta del av andra demokratisatsningar, t.ex. Albys/Tullinges-röster.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 42.
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§ 195
Nya digitala verktyg inom sociala medier (KS/2012:518)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att genomföra projektet Botkyrkas
Röster under perioden oktober 2013 – december 2014, för utveckling och
användning av digitala verktyg i demokratiarbetet.
En rapport med analys av projektet och eventuellt förslag till fortsatta insatser ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2015.
Sammanfattning

Inför de allmänna valen hösten 2010 genomförde Botkyrka kommun ett pilotprojekt i samarbete med föreningen Fanzingo i Alby. Pilotprojektet genomfördes inom ramen för insatser för ökat valengagemang och valdeltagande, framför allt bland ungdomar. Syftet var att, genom att använda sociala medier och hemsidan Botkyrkas röster, kommunicera med de unga om
vilka frågor de tyckte var viktiga inför valet.
Ambitionen med Botkyrkas röster är att utveckla ett varierat och meningsfullt utbud av innehåll för och med Botkyrkabor. Detta görs huvudsakligen
genom hemsidor och sociala medier, där kommuninvånare bloggar, intervjuas och medverkar i tv- och/ eller radioinslag kring lokala frågor. Innehållet ska förmedla nyheter, fakta och debatt samt kulturella och konstnärliga
upplevelser från olika delar av Botkyrka kommun på kommuninvånarnas
egna villkor. Kommunen är ansvarig utgivare och det är vår roll att vara
uppmärksamma på den demokratiska balans som krävs för att medborgarna
verkligen ska betrakta Botkyrkas Röster som sitt eget forum, och en medieröst som representerar dem.
Ett viktigt syfte med kommunens insatser kopplat till nya verktyg och arenor för demokratiutveckling är att sätta fokus på åtgärder som leder till ökad
delaktighet bland kommuninvånarna, framför allt unga. Kommunen bör bidra till att skapa ett ”medierum” där unga människor känner sig trygga och
välkomna att delta i det demokratiska samtalet.
Med tanke på hur användningen av nya medier ser ut och att Botkyrkas röster är ett projekt inom dessa nya medier kommer unga Botkyrkabor att vara
den främsta målgruppen för Botkyrkas röster, men innehållet vänder sig i
hög grad också till politiker och tjänstemän i kommunen och i förlängningen
alla Botkyrkabor.
Genom projektet Botkyrkas röster ska minst 400 unika botkyrkabor medverka i Botkyrkas Röster under projektets period, som bloggare, debattörer
eller intervjuobjekt. Dessutom ska minst trettio botkyrkabor ingå i en av de
lokala redaktioner som ingår i projektet.
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Botkyrkas röster bidrar till den kommunala demokratiutvecklingen och stärker invånarnas engagemang för den lokala demokratin och kommer sannolikt att bidra till ett ökat engagemang och ökad delaktighet inför de olika valen 2014.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ger ekonomiskt stöd
till föreningen Fanzingo för att genomföra projektet Botkyrkas Röster under
perioden oktober 2013 – december 2014.
Föreningen Fanzingo får ett stöd på 200 000 kr exklusive moms för att utveckla Botkyrkas Röster under perioden 2013-10-01 – 2014-12-31. Kostnaden för 2013 täcks inom befintlig budget.
Botkyrka Stadsnät bidrar med ytterligare 50 000 kronor exklusive moms.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 43.
Särskilt yttrande

Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-07

§ 196
Ändring av delegationsförteckning för kommunledningsförvaltningen (KS/2010:460)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner justeringarna i kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning.
Sammanfattning

Den 10 juni 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny delegationsordning för kommunstyrelsen samt delegationsförteckning för kommunledningsförvaltningen. En översyn av kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning samt verkställighetsförteckning har nu skett.
Förutom språkliga justeringar har följande punkter justerats:
C 6 – Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster
till ett värde av två miljoner kronor (tidigare en och en halv miljon kronor).
D 5 – Beslut om att utse egen ersättare (tillförordnad chef) under maximalt
sju veckor – Kommundirektören har rätt att fatta dessa beslut med möjlighet
att vidaredelegera till verksamhetschef respektive enhetschef.
D 16 – Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens
talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga
ärenden – Kommundirektören har rätt att vidaredelegera detta till HRchefen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-07

§ 197
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Sandra Watson (MP)
Embla Holmlid Kolenda (MP)
Skogshemsvägen 43 A
146 36 TULLINGE
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (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:

Sandra Watson (MP) ledamot i folkhälsokommittén.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-07

§ 198
Anmälningsärenden (KS/2013:376, KS/2013:161,
KS/2013:24, KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 augusti 2013, dnr KS/2013:24.
Yttrande till förvaltningsrätten avseende Albyberget, dnr KS/2013:376.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-09-19, dnr
KS/2013:13.
Protokoll från personalutskottet 2013-09-09.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-09-13.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-09-16.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2013-09-16.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-09-18.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-07

§ 199
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:
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning augusti 2013, dnr KS/2013:25.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Delårsrapport 2 2013

Folkpartiet vill rikta skarp kritik mot att det i samband med delårsrapporten läggs förslag
beslut till ökade kostnader som redan har betalts. Det finns inte någon möjlighet för
Kommunstyrelsen att ta ställning till om det är ett bra förslag att lägga en halv miljon kronor,
250 000 i deltagaravgift till produktionsbolaget och 250 000 i marknadsföringskostnader, på
att Dogge Doggelito skulle delta i TV-programmet Körslaget. Det är bara att acceptera att det
redan är gjort, och beslutet fattats i rum där oppositionen inte har tillträde.

Särskilt	
  yttrande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 176:

2013-10-07	
  
Delårsrapport 2 2013

Tullingepartiet ser allvarligt på årligen återkommande underbudgetering för vissa nämnder. Det är
rimligt att berörda nämnder, i enlighet med ordförandeförslaget, uppmanas vidta åtgärder i syfte att
begränsa prognostiserade underskott i årets budget.
Kommunens eget lånebehov för finansiering av egna tillgångar har under perioden ökat med 40
miljoner. Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 020 miljoner vid utgången av augusti.
Kommunen bör vara försiktig med en ökad upplåning som också innebär ökade räntekostnader.
Angående medverkan i körslaget anser vi att deltagandet borde ha beslutats av kommunstyrelsen.
Många kommuner deltar i körslaget för att stärka sina varumärken. Frågan är dock vilken effekt
Botkyrkas medverkan har gett? Är det rimligt att använda skattepengar för att finansiera
medverkan? Är det väl satsade pengar? Kommunens deltagande bör utvärderas.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 176

Delårsrapport

Vi kan till en början konstatera att, ännu en gång, skatteintäkterna för 2013 ser ut att bli högre
än förväntat. Sverige och Botkyrka kommun är, vilket de senaste åren har visat, gynnade av
att ha en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i statsfinanserna,
prioriterat arbetslinjen och infört reformer som fyra (snart ett femte) jobbskatteavdrag, ROT,
RUT och sänkt restaurangmoms.
Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu starkt, omgivet av länder
som får skära ner i offentlig sektor. Botkyrka ser ut att gå mot ännu ett år med ett betydligt
bättre resultat, 85 Mkr, än det som var budgeterat i ettårsplanen för 2013. En del av resultatet
är dock ånyo av engångskaraktär (från AFA Försäkring).
Tyvärr finns det återkommande problem att peka på även i denna delårsrapport. Det är
givetvis inte bra att Vård- och omsorgsnämnden (VoN) och Utbildningsnämnden (UTBN) ser
ut att fortsatt gå mot underskott.
Underskottet i UTBN kan vi förstå till stora delar, som fler barn än prognostiserat i
förskoleålder, där medel förstås måste tillskjutas. Vi ställer oss dock fortsatt tveksamma till
hur 1-1 programmet har hanterats och hur Serviceförvaltningen (IT) tillåts gå med stora
överskott på UTBN:s bekostnad.
VoN har en annan, men alltför bekant, problembild, här beror underskotten på flera saker. En
årlig, återkommande underbudgetering är en anledning. Många köpta platser i andra
kommuner är en annan. Höga LSS-viten är en tredje. En hemtjänst som har varit svår att få
kontroll över är en fjärde.
Vidare ställer vi oss tveksamma till att kommunen, utan beslut i KS, har beslutat att lägga en
bra bit över en kvarts miljon kronor på deltagande i TV4:s ”Körslaget”. Förutom den rena
avgiften till Meter Televison, så menar vi att även annonsvärden och tjänstemannatimmar bör
läggas till totalkostnaden. Vi har ställt frågor kring de två sistnämnda posterna, men svaren
lyser med sin frånvaro. Utöver detta så har deltaganden mer haft karaktären av att vara en PRkampanj för artisten Douglas Leon, ”Dogge”, än som en kampanj för Botkyrka kommun.
Vi skulle vilja se en utvärdering av kommunens medverkande i programmet, för att bli
övertygade om att beslutet om deltagande var det korrekta.

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

YRKANDE
Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja
Förslag till beslut
att ordförandeförslaget avslås
Motivering
Folkpartiet har hela tiden varit skeptisk mot att anlägga villor på vattnet på olika håll i
kommunen. Vid gick emot detaljplaneprogrammet ”Framtid Fittja i denna del” Vi har inte
nu heller ändrat inställning. Bostäder på vatten kan ha sin roll i mycket tätbebyggda
områden där det i princip inte finns några områden kvar på land att bygga på längre. Det
finns också en risk att boende på vatten blir dyrare att bygga genom t ex högre
anslutningskostnader för VA m.mI Botkyrka och också i Fittja välkomnar Folkpartiet att fler bostäder byggs. Vi anser dock att
dessa ska byggas på land då det finns gott om mark, också i attraktiva lägen att bygga. Mt
den bakgrunden yrkar vi avslag på ordförandeförslaget i detta ärende.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 178

Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja

Detta är ett spännande projekt som vi, i nuläget, bejakar. Vi behöver fler möjligheter till
bostadskarriär i Norra Botkyrka och inte minst i Fittja. Erfarenheterna med Fittjaterrassen har
ju givit för handen att ¼ av de som flyttat in har kommit utifrån kommunen. Ny skattekraft
med andra ord. Det här projektet har ju potential att locka hit ännu fler utifrån att flytta hit.
Vad vi inte ska hamna i är att vi subventionerar boendena på det sättet som blev fallet i just
nämnda Fittjaterrassen, med ca 263 000 kr per bostad (bostäder som sedan sålde slut på ett
dygn). Därför bör tomträttsavgälden eller köpeskillingen vara så pass stor att kommunen får
ett visst överskott av hela projektet.
En tveksamhet är om vi ens bör sälja mark som är på vatten? Vi menar att tomträttsavgäld är
att föredra, som blir en fast inkomst.
Vad gäller ifråga om fastighetsskatt? Är det så att flytande villor är befriade så bör vi även se
till att få in 6500 kr per bostad i fastighetsavgift (som när det gäller ”vanliga” hus, tillkommer
kommunen).

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 179 Ansökan om att kvarstå i förtroendeuppdrag
Rent principiellt bör man avsäga sig uppdrag som ex. KF och rådsposter när man flyttar från
kommunen.
Vad säger lagens förarbeten, vad var intentionerna kring undantagen som får göras? Detta
förfarande borde stämmas av mot SKL. Vi ville att ärendet skulle dras tillbaka så att vi skulle
få ett tydligt underlag att ta ställning till.
Vi tog upp frågan på gruppledarträffen, men möttes av beskedet från majoriteten att man inte
hade för avsikt att komplettera ordförandeförslaget med något mer än det som finns där.
Vi har själva tittat på förarbetena till berörd lag, kommunallag kapitel 4, §8:
”Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock
besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandattiden. Lag (2002:249)”.

I förarbetena utgår man dock från att det handlar om tillfällig flytt, exempelvis för studier
eller liknande, men också utifrån ett scenario där "många" förtida avhopp skulle försvåra
återsättning under mandatperioden. För oss ser det ut som att ett medgivandebeslut i KF
förutsätter att den berörde endast avser avflytta från kommunen temporärt. I ärendet gäller det
en slutgiltig avflyttning och kan således inte utgöra en godtagbar anledning för föreslaget
beslut1:
”Enligt kommittén är utflyttning det vanligaste skälet till att lämna uppdrag i
kommunen eller landstinget i förtid. I flertalet fall är det naturligt att den
förtroendevalde som flyttar lämnar sina uppdrag. Detta eftersom den naturliga
anknytningen till kommunen eller landstinget upphör. Det förekommer emellertid
tillfällen då det kan finnas skäl att låta en förtroendevald som flyttar från en
kommun eller ett landsting behålla sina förtroendeuppdrag, när det endast
handlar om temporär bosättning i en annan kommun eller ett annat landsting. Även
en sådan temporär flyttning leder normalt till ändrad folkbokföring.
Särskilt för unga personer kan det vara aktuellt att under en period exempelvis
studera på annan ort för att sedan återvända till kommunen. Ungdomarnas
demokratikommission har föreslagit att en möjligt skall skapas för att det skall
vara möjligt att förena förtroendeuppdrag med studier på annan ort.
Regeringen anser att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun
för en period som överstiger sex månader och som enligt folkbokföringslagens
1

Se 8.2.4. Rätt att behålla uppdrag trots flytt: http://data.riksdagen.se/dokument/GP0380

regler således skall vara folkbokförda i den nya kommunen, bör kunna få behålla
sina uppdrag under resten av mandatperioden. Denna möjlighet kan exempelvis
gälla förtroendevalda som flyttar till en annan kommun för att där bedriva
högskolestudier. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där
flytten till den nya kommunen eller det nya landstinget inte är definitiv utan
av tillfällig karaktär.”

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

avslå ärendet

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)

Stefan Dayne (KD)

Yrkande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 181:

2013-10-07	
  
Svar på motion – Utarbeta en policy för utrangerat kommunalt
material.

Motionen om att skänka material till Ship to Gaza väckte stor debatt i kommunfullmäktige. I
samband med den diskussionen uppstod bland annat följande viktiga frågor:
1, Hur ska kommunen hantera utrangerat kommunalt material?
2, Vilken typ av material får kommunen donera?
3, Till vilka organisationer får utrangerat kommunalt material doneras?
Med en utarbetad policy kan kommunen tydliggöra spelreglerna. Botkyrka får en guide och
vägledning till hur kommunen ska agera framöver, istället för att pröva allt från fall till fall.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 183 Svar på motion – Upprustning av förskolornas och skolornas
utemiljöer (M)
Vi anser att även Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden bör beredas möjlighet
att yttra sig över vår motion, då frågan om utemiljöerna i allra högsta grad berör bägge dessa
nämnder.
Vi, i vår motion, valde proaktivt att vilja ge Utbildningsförvaltningen uppdraget att se över
frågan, i samarbete med berörda förvaltningar. I detta fallet så är det ju enbart Tekniska
förvaltningen som fått uppdraget, vilket vi ser som en smula märkligt, då det rimligen är på
UF som expertisen kring pedagogiska utemiljöer finns.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

i första hand återremittera ärendet för beredning i Utbildnings- respektive Kultur
och fritidsnämnden

att

i andra hand bifalla motionen

Jimmy Baker

Särskilt	
  yttrande	
  
Kommunstyrelsen	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 190:

2013-10-07	
  
Utvärdering av dialogforum

Tullingepartiet välkomnar en utvärdering av dialogforum. Vi vill inte föregripa utvärderingen men
väljer dock att i korthet redogöra för vår ståndpunkt.
Tullingepartiets uppfattning är att Botkyrkaborna ska sätta agendan för dialogforum. I Tullinge bör
exempelvis Tullingeborna i högre utsträckning få möjlighet att påverka vilka frågor som skall tas
upp. Om majoriteten av deltagarna vill ha en ändring av agendan så ska detta vara möjligt.
Vilka frågor som diskuteras ska avgöras av Botkyrkaborna eftersom det stimulerar engagerade,
informerade och aktiva medborgare. Intervjuer och enkäter kan lämpligen användas för att ta reda
på vad människor vill diskutera. Dialogforum riskerar annars att uppfattas som en enkelriktad
monolog istället för en dialog som ska innehålla flera olika infallsvinklar från berörda invånare.
Tullingepartiet har tidigare riktat kritik mot att dialogforums ledamöter inte kan redogöra för sin
åsikt när de själva vill. De får enbart göra detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad
diskussion. Dialogen blir stel och styrd när spontana diskussioner undviks till förmån för ett spikat
program.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

Särskilt	
  yttrande	
  
Kommunstyrelsen	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 192:

2013-10-07	
  
Förlängning av projektet Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Många människor lever under omständigheter där deras livssituation begränsas dagligen. Bland
annat finns en rädsla hos flera kvinnor att bli bortgifta mot sin vilja.
Alla människor har rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter. Tullingepartiet stödjer därför
insatser för att förbättra det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är glada
att det finns en bred politisk enighet för att förhindra tragedier i hederns namn. Denna breda styrka
krävs för att kunna ta tag i problemen på allvar.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 195

Nya digitala verktyg inom sociala medier

Det är förstås bra, att försöka hitta nya vägar och metoder att kanalisera ungdomars
engagemang, men hur samspelar detta med att förstärka den representativa demokratin? Vi
har ett partiväsende som sedan länge tappar i medlemsantal och har svårt att få människor att
först vilja ta ett förtroendeuppdrag och sedan faktiskt också behålla det.
Varför ska Botkyrka Stadsnät lägga in 50 000 kr i detta projekt? Har beslutet i bolaget redan
fattats, eller förutsätts beslutet fattas i och med att ärendet tas i KS?
Ska detta forum anses ha en större ”remisstyngd” för kommunens tjänstemän än andra
synpunkter från medborgare, som ex. medborgarförslag, e-post, webbpaneler eller
dialogforum?
Hur många sådana här kanaler för påverkan har vi kommunen – och hur många behöver vi
egentligen?

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.00
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
X
X
X
X
X
X

Petja Svensson (M)

X

Anna Herdy (V)

X
X
X
X
X
X

ej under § 179 p g a jäv
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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