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Kommunalhuset i Tumba, kl 16:00-16:58.

Plats och tid

Enligt bilaga.

Beslutande

Ersättare

Enligt bilaga

Övriga deltagande

Erik Nilsson, tf. kommundirektör, Anna Asp, kanslichef,
Niclas Johansson, ekonomichef, Tuva Lund (S) och
Carl Widercrantz (TUP), politiska sekreterare

Utses att justera

Plats och tid för justering
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Stefan Dayne (KD)
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Informationspunkt - Peter Sandstedt informerar om Botkyrka Stadsnät AB
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§ 122
Flerårsplan 2014-2017 (KS/2013:22)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till flerårsplan för perioden 20142017.
Reservationer

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

Förslaget till flerårsplan bygger på föregående flerårsplan och de framåtsikter som de olika nämnderna har lämnat. Ett preliminärt förslag till flerårsplan har varit på remiss hos kommunens nämnder som haft möjlighet att
lämna synpunkter. Flerårsplanen består av en verksamhetsplan och en ekonomisk plan. Verksamhetsplanen innehåller mål och visioner för flerårsplaneperioden. Den ekonomiska planen innehåller i likhet med tidigare år ekonomiska ramar för driftskostnader och investeringar.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till Moderaternas flerårsplansförslag,
Lars Johansson (FP) yrkar bifall till Folkpartiets flerårsplansförslag, Anders
Thorén (TUP) yrkar bifall till Tullingepartiets flerårsplanförslag och Stefan
Dayne (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas flerårsplansförslag.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 123
Delårsrapport I - Prognos för helåret samt omdisponeringar
och tilläggsanslag (KS/2013:362)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport avseende perioden
januari-april 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, socialnämnden, vårdoch 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 5,6 miljoner på grund av de höga kostnaderna kopplade till vinterväghållningen.
Sammanfattning

Utfallet på driftbudgeten för perioden januari-april innebär ett negativt resultat med 10 miljoner vilket är betydligt sämre än resultatet för perioden
vanligtvis varit under senare år.
Prognosen för helåret 2013 pekar i dagsläget mot ett nollresultat (0,1) vilket
är 39,7 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravavstämningen
uppgår till 48,9 miljoner.
Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär
ett överskridande av budget med 37,8 miljoner. Sett enbart till utfallet för
nämnderna uppgår underskottet till 40,2 miljoner, medan de gemensamma
posterna pekar mot plus 2,4 miljoner.
Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott med 18 miljoner.
Även samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden räknar med underskott med 4-6 miljoner.
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 18
miljoner.
Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 460 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 150 – 200 miljoner kronor.
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Sveriges Kommuner och Landsting aviserar att kommunerna liksom 2012
kan komma att erhålla en återbetalning för inbetalade premier avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avtalsbefrielseförsäkring från AFA avseende
2005 och 2006. Eftersom något beslut i frågan inte föreligger har vi inte
räknat in några intäkter för återbetalning i prognosen över driftbudgetens utfall 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-28.
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§ 124
Avsiktsförklaring Eriksberg (KS/2013:354)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Avsiktsförklaring med Skanska bestående
av Skanska Sverige AB och Skanska Infrastructure Development AB.
Sammanfattning

För att Eriksberg ska kunna expandera krävs nya lösningar för vägnätet. Dagens lösning medger inte fler etableringar. Kommunen vill därför pröva en
ny dragning av Hågelbyleden väster om Eriksbergs verksamhetsområde.
Stora infrastrukturprojekt kräver ett samspel med Trafikverket och länsstyrelsen för att projekten ska föras in i länsplanen. Kommunen ser också att en
samverkan med näringslivet sannolikt krävs för att lyckas realisera denna
omfattande investering inom överskådlig tid. Kommunen vill med denna
Avsiktsförklaring pröva ett samarbete med Skanska Sverige AB för att utveckla Eriksbergs industriområde och för att tillsammans med dem arbeta
för en ny dragning av Hågelbyleden.
Till grund för samarbetet gäller planprogram för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov daterat januari 2011. Trafikverkets Förstudie för Hågelbyleden kommer också att tas med som en förutsättning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-24.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 125
Prästviken - Ramavtal, planbesked och planuppdrag
(KS/2012:560)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Svenska kyrkan/Stockholm
stift.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för del av Eriksberg 2:27.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna
plankostnadsavtal och därefter påbörja detaljplanearbete.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till exploateringsavtal och säkerställa att andra behövliga avtal upprättas.
Kommunstyrelsen fastställer resultatet för framtagande av detaljplan och
exploateringsavtal till plus minus noll kronor.
Sammanfattning

En begäran om planbesked har inkommit för bostadsbebyggelse på en del av
fastigheten Eriksberg 2:27 om cirka 350 bostäder vid Botkyrka kyrka. Förslaget innehåller en blandad bebyggelse med ett större antal friliggande villor, parhus och radhus med ett tillhörande gatusystem. Den föreslagna bebyggelsen är placerad utmed Sankt Botvids väg. Angöring till området sker
via ett antal in- och utfarter från denna väg. Fastigheten används idag som
jordbruksmark för foder och hästbete.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att inleda en
planläggning för del av fastigheten Eriksberg 2:27 och pröva bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i beredningen av ärendet.
Syftet är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det
öppna kulturlandskapet. Som underlag för prövningen finns Programmet för
Hågelby, Eriksberg och Lindhov från 2011. Beslut om en antagen detaljplan
beräknas till tredje kvartalet 2015.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-07.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-05-22, § 22.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 126
Ramavtal - NSP Fastighet & Bygg AB (KS/2013:330)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med NSP Fastighet & Bygg AB.
Sammanfattning

NSP Fastighet & Bygg AB har gjort en framställan till Botkyrka kommun
om att ändra detaljplanen för Brunna Äng 1, i samband med den pågående
detaljplaneändring som prövar hotellverksamhet på en del av fastigheten
bredvid.
Tomten är idag planlagd för bilserviceändamål och avgränsas av Lusernvägen i norr, Brunnavägen i väst, Hallundavägen i söder och avfart från
E4/E20 i öster. På tomten kommer OKQ8s automatstation att finnas kvar,
men befintlig byggnad kommer att rivas för att göra plats för en hamburgerrestaurang, Burger King.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunens kostnader för
framtagande av detaljplan och åtgärder av allmänna anläggningar kommer
att vägas upp av ersättning för planläggning samt ersättning i exploateringsavtal. Kommunledningsförvaltningen bedömer också att restaurangen ger ett
välkommet tillskott av ca 40 arbetsplatser och en mötesplats i stadsdelen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-10.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-05-22, § 19.
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§ 127
Köp av del av Riksten 11:1 (KS/2013:326)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner markköp av Stockholm Stad för del av
Riksten 11:1 till en summa av 15 Mkr. Köpet finansieras via ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att kommunledningsförvaltningen
får i uppdrag att teckna avtal för genomförandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i januari 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för en första etapp av Rikstens företagspark. Avsikten är att få fram tomter för små- och medelstora företag.
Kommunen äger en del av planområdet.
Kommunen har tidigare nått en överenskommelse med Skanska och köpt
Riksten 11:8. Kommunledningsförvaltningen har därefter förhandlat med
Stockholms stad och enats om ett markområde motsvarande ca 20 hektar
och en köpeskilling om 15 miljoner kronor. Genom köpet äger kommunen
all mark inom Rikstens företagspark, detaljplan 1 och kommande etapper
och kan därmed gå vidare med detaljplanearbetet.
Köpehandling upprättas av Stockholms stad och köpet genomförs genom en
fastighetsreglering.
Köpet finansieras genom ökad upplåning. Marken kommer att ligga i kommunens markreserv till dess att detaljplanen antas och genomförandet av
planen tar vid.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-05-22, § 20.
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§ 128
Kajkanten - Planbesked (KS/2013:325)
Beslut

Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för Tumba 7:154, benämnd
som Kajkanten i Hamringe.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
plankostnadsavtal och därefter en detaljplan för Tumba 7:154.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att vid behov ta
fram förslag till exploateringsavtal och säkerställa att andra avtal upprättas.
Sammanfattning

En begäran om planbesked har inkommit från Kajkanten AB för nybyggnation av bostäder, 10 lägenheter; ovanpå befintlig industribyggnad på fastigheten Tumba 7:154. I samma byggnad finns idag ett café. Bostäderna är
tänkta som bostadsrätter för seniorboende, 55 år och uppåt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att inleda en planläggning för att pröva bebyggelse i
enlighet med ansökan. Planen bedöms kunna påbörjas under början av 2014
och bör kunna vara antagen under 2015.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-08.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-05-22, § 21.
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§ 129
Avtal för samverkan med Kungliga Konsthögskolan, Campus Fittja 2013-2014 (KS/2013:371)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Kungliga Konsthögskolan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att en styrgrupp ska finnas för samverkan. I styrgruppen ska representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, AB
Botkyrkabyggen, Mångkulturellt centrum, Kungliga Konsthögskolan samt
Kungliga Tekniska högskolan ingå.
Sammanfattning

Kungliga Konsthögskolan och Botkyrka kommun (Botkyrka konsthall) har
sedan våren 2011 samarbetat i det konstpedagogiska projektet YAPP Young Artist Production Program i Botkyrka. Utifrån projektet har behov av
ett mer långsiktigt och fördjupat samarbete växt fram.
2012-02-16 skrevs en avsiktsförklaring mellan Botkyrka kommun och
Kungliga Konsthögskolan för att reglera samverkan mellan Botkyrka kommun och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm när det gäller utvecklingen
av Campus Fittja. Kultur- och fritidsförvaltningen fick då uppdraget att ta
fram en plan för hur idén kring Campus Fittja kan realiseras. Arbetet har resulterat i ett förslag till ett långsiktigt avtal mellan parterna samt ett förslag
till handlingsplan och organisation för arbetet. Under tiden har också Kungl.
Tekniska högskolan kommit att ingå i arbetet genom sin arkitektutbildning.
De omfattas dock inte av detta avtal.
Campus Fittja är en verksamhet som långsiktigt sammanlänkar Botkyrka
kommun med Kungliga Konsthögskolan genom verksamhetsområdena utställningar, pedagogisk verksamhet, forskning, YAPP i Botkyrka, Residence
Botkyrka samt bostadsmöjligheter för studenter i Fittja. Placeringen av
verksamheten är främst Fittja och plattformen för utbytet är Botkyrka
konsthall.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en organisation för styrning och
uppföljning av arbetet genom att en styrgrupp tillsätts där samtliga aktörer
finns representerade. Styrgruppen bör bestå av representanter för kultur- och
fritidsförvaltningen (sammankallande), samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen, Mångkulturellt centrum, AB Botkyrkabyggen och Kungliga Konsthögskolan.
Arbetet med förverkligandet av avtalet sker inom befintliga ekonomiska ramar under avtalsperioden på Kungliga Konsthögskolan och i Botkyrka
kommun. Resurser som används i de båda organisationerna är samord-
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ning/koordinering, utställningsproduktion, lärarhandledning och kommunikation. Utöver detta söks kontinuerligt externa medel för verksamhet utöver
avtalet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-23.
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§ 130
Samordningsförbundet Botkyrka - Upplösning och likvidation m.m.
(KS/2013:295)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Botkyrkas årsredovisning för 2012.
Kommunfullmäktige godkänner upplösning och likvidation av Samordningsförbundet Botkyrka.
Kommunfullmäktige beslutar att Samordningsförbundet Botkyrkas överskott 2012 på 6 423 446 kronor ska balanseras till Samordningsförbundet
Botkyrka, Huddinge och Salems budget 2013.
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka
ansvarsfrihet för verksamheten under 2012.
De ledamöter eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som också
ingår i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka och styrelsen för Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM beslutade den 25 mars 2013 att överlämna respektive årsredovisning till sina ägare.
I samband med överlämnandet av årsredovisningar hemställde även förbunden om upplösning och likvidation av Samordningsförbundet Botkyrka samt
att ägarna beslutar att återstående medel från Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet Huddinge överförs till Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 har överlämnats till kommunen. Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Botkyrkas styrelse
beviljas ansvarsfrihet.

13[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-10

§ 131
Hemställan om långfristigt lån - Upplev Botkyrka AB
(KS/2013:372)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger att Upplev Botkyrka AB får ta upp ett lån om
två miljoner (2 000 000) kronor via kommunens internbank. Lånet ska
amorteras på tio år.
Sammanfattning

Upplev Botkyrka AB (UBAB) har i skrivelse till Botkyrka kommun 201305-24 hemställt om ett långfristigt lån om två miljoner kronor med en avskrivningstid på tio år. Bakgrunden är att Botkyrka kommun, tillsammans
med Huddinge kommun, har träffat avtal om att investera i en gemensam
mobil idrottsanläggning kallad IP Skogen. Anläggningen kommer att ägas
av Botkyrka kommun genom UBAB. Syftet med investeringen är främst att
föreningslivet i kommunerna ska erbjudas möjlighet att låna material för att
kunna genomföra arrangemang i utomhusmiljö. IP Skogen ska vara stationerad på Lida friluftsgård och UBAB ska ansvara för förvaring, utlåning och
underhåll mot en årlig ersättning.
Avtalet mellan kommunerna och UBAB löper t.o.m. 2021-12-31 och ersätter UBAB för lokaler, drift och hantering av IP Skogen. För att klara detta
uppdrag behöver bolaget uppföra en anpassad förrådsbyggnad som ersätter
det befintliga stallet på området. Kostnaden för detta uppgår till två miljoner
kronor. UBAB har fått rivningslov för stallet, byggnadslov för att uppföra
den nya byggnaden samt strandskyddsdispens.
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§ 132
Svar på motion - Kommunens resurser bör kunna omdisponeras vid behov (M) (KS/2012:555)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) och Christina Lundgren (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Kommunens resurser bör
kunna omdisponeras vid behov. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för hur och när man aktivt
ska kunna omdisponera kommunens personella resurser mellan de olika
skolenheterna i kommunen. Behörig personal ska vid behov kunna flyttas
mellan enheter för att förstärka en enhet vid behov.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-26 § 25.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Utbildningsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att någon omedelbar
koppling mellan behörig personal och resultat inte kan utläsas på enhetsnivå.
Utbildningsförvaltningen arbetar idag med många olika insatser för att ge
alla barn likvärdiga förutsättningar och möjligheter, exempelvis validering,
stimulans till anställda lärare utan examen att komplettera sin utbildning och
därmed få lärarlegitimation samt kompetensinventering m.m. Förvaltningen
anser att syftet i motionen är vällovligt men att det redan idag finns möjligheter för förvaltningen att vid speciella tillfällen förflytta personal men då så
långt som möjligt på frivillig basis.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen till beslut mot
varandra.
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§ 133
Svar på medborgarförslag - Fokusera på grundläggande
kommunala uppgifter (KS/2012:424)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås.
Ärende

Kommunfullmäktige mottog 2012-10-25 § 131 ett medborgarförslag - Fokusera på grundläggande kommunala uppgifter. Förslagsställaren föreslår att
Botkyrka ska fokusera på kommunala angelägenheter före verksamheter utanför kommunens grundläggande uppgifter, avgränsa alla resurser till kommunallagens miniminivå och våga låta bli allt som inte hör dit.
Motivering

Botkyrka har under de senaste 17 åren haft möjlighet att presentera bokslut
med överskott. Detta är ett resultat av en medveten och ansvarstagande ekonomisk politik. Botkyrka ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar kommun.
Vi i den rödgröna majoriteten delar inte förslagsställarens uppfattning att
kostnaderna för kommunen bör minskas och omfördelas på det sätt som beskrivs i förslaget. Det är heller inte enligt lag möjligt att drastiskt minska
kommunens åtaganden. Den allra största delen av kommunens verksamhet
är obligatorisk enligt kommunallagen och annan lagstiftning. Att helt avstå
från icke obligatorisk verksamhet skulle inte frigöra några stora resurser,
samtidigt som viktiga verksamheter, ofta riktade till barn och ungdomar,
skulle försvinna.
Vi har höga ambitioner för vården, skolan och omsorgen. Det avspeglar sig i
hur vi väljer att fördela resurserna i vår kommunbudget. Botkyrkas totala
årsbudget uppgår till ungefär 4,5 miljarder kronor. Av dessa pengar går
drygt hälften av pengarna till utbildningsnämnden som ansvarar för förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna i kommunen. Utöver dessa resurser avsätter även kommunen pengar till vuxenutbildning som hanteras av
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Även för underhållet av
lokaler, som nämns i medborgarförslaget, avsätts omfattande resurser. Botkyrka växer relativt snabbt, vilket ställer höga krav på investeringar. Kommunens lån är mot denna bakgrund nödvändiga och rimliga. En kraftig
minskning av investeringarna skulle få stora negativa konsekvenser, såväl
ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), bilaga.
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§ 134
Kommunledningsförvaltningens delårsrapport I
(KS/2013:352)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för januari till april 2013 för
kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen godkänner bidrag till Sörmlandsleden på 40 000 kronor i
verksamhets- och skötselbidrag. Anslaget finansieras inom kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram.
Kommunstyrelsen medger att projektet för att förebygga hedersrelaterat våld
och förtryck förlängs t.o.m. 31/12 2013, vilket finansieras med de medel
som finns avsatt för arbetet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med april 2013.
I delårsrapporten för kommunledningsförvaltningen finns en ekonomisk redovisning av periodens resultat och ett prognostiserat utfall för året. Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar ett överskott mot budget på
cirka 570 000 kronor. I rapporten finns även en uppföljning av kommunstyrelsens åtaganden.
En ansökan har inkommit från Sörmlandsleden om verksamhets- och skötselbidrag. Ansökt belopp uppgår till 40 000 kronor. Bidrag har lämnats tidigare år.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten. De exploateringsprojekt som enligt plan ska avslutas i år
beräknas ge 4,4 miljoner kronor netto i vinst.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att kommunstyrelsen i samband
med kommunens delårsrapport behandlar de behov av kompletterande budgetar för detaljplaneskedet som finns redovisade nedan. Sammantaget uppgår den föreslagna utökningen till 2,7 miljoner kronor.
- Projekt Skårdal 9132 – Avvikelsen på 547 000 kronor är på grund av ny
utställning, omprojektering samt ränta som inte var med i tidigare kalkyl.
- Projekt Sandstugan 9146 – Underskottet på 210 000 kronor beror på att
förprojektering av gatorna inte har ingått i detta skede men måste göras
för att veta att detaljplanen är genomförbar.
- Projekt Rågången 9161 – Underskottet på 134 000 kronor beror på att
förprojektering av gatorna inte har ingått i detta skede men måste göras
för att veta att detaljplanen blir genomförbar.
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Projekt Bergfoten 9162 – Projektering av gång- och cykelväg krävdes
för att anpassa detaljplanen till denna, 150 000 kronor.
Projekt Riksten etapp 4, 9182 – I planskedet påbörjas förprojektering av
allmänna anläggningar som ska belasta en genomförandebudget. Kostnaden för en hydraulisk modell för hela området belastar detta projekt,
men är hänförligt till alla etapper, 300 000 kronor.
Projekt Rikstens företagspark – Avvikelsen på 1,4 miljoner kronor beror
dels på utdragen process för markförvärv och att detaljplan 1 troligen
behöver ställas ut på nytt.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-29.
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§ 135
Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS/2010:460)

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i de ärenden som framgår av kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning.
Kommunstyrelsen överlåter till kommundirektören att vidaredelegera ärenden till annan anställd inom kommunen. Kommundirektören ska i särskilt
beslut fastställa till vilka befattningar olika ärenden och ärendegrupper vidaredelegeras och vidaredelegationen ska skrivas in i kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden, att på kommunstyrelsens vägnar och efter samråd med vice ordföranden, fatta beslut i ärenden
som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Ordförandens beslut i brådskande ärende ska anmälas av ordföranden till
kommunstyrelsen vid styrelsens följande sammanträde.
Sammanfattning

En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning samt kommunledningsförvaltningens delegationsförteckning samt verkställighetsförteckning
har skett.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-29.
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§ 136
Nämndremiss - förslag till strategi för ökad kreativitet i
Botkyrka: en ny kulturell och kreativ allemansrätt
(KS/2013:314)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ”Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en ny kulturell och kreativ allemansrätt” på remiss till nämnder,
kommunala bolag och stiftelse. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast den 1 oktober 2013.
Sammanfattning

Botkyrka kommun genomförde 2011 en översyn av kommunens upplevelsesatsning. Efter genomförd utredning fick kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att framställa en ny strategi för området. Utgångspunkt för uppdraget var kommunens vision att ”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats
full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi
de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid” (Flerårsplan 2012-2015).
Vidare utgick uppdraget från två målområden i flerårsplanen: ”Kultur och
kreativitet ger kraft” samt ”Kreativ och effektiv kommunal organisation”.
Ett förslag till strategi för ökad kreativitet i Botkyrka: en ny kulturell och
kreativ allemansrätt har framställts under hösten 2012 och våren 2013 i en
bred process mellan olika aktörer.
Strategins inriktning utgår från en analys att medborgare och lokala aktörer
vill ha ett ökat utrymme och en tydligare roll när det gäller Botkyrkas utveckling inom området. Strategins syfte är att den kommunala organisationen ska utvecklas som möjliggörare för medborgarnas, det lokala civilsamhällets och näringslivets egen kreativitet. Strategins mål är att dessa aktörer
med ett ökat utrymme för egna idéer och initiativ ska växa som medskapare
i den lokala och globala samhällsutvecklingen. Detta förutsätter i sin tur en
kommunövergripande förståelse av företeelsen kreativitet. Strategin föreslår
att kommunen lanserar en kulturell och kreativ allemansrätt i Botkyrka.
Denna allemansrätt ger medborgare, civilsamhället och näringslivets liksom
kommunens medarbetare rätten och ansvaret att delta som medskapare i utvecklingen av Botkyrka, få gehör för sina idéer och initiativ samt se egna
kulturella uttryck och preferenser representerade och gestaltade i de verksamheter och det utbud som kommunen ger utrymme för. Strategin föreslår
ett antal principer samt ett antal prioriterade utvecklingsområden för att realisera en kulturell och kreativ allemansrätt i Botkyrka.
Kommunstyrelsen skickar nu ”Kreativa Botkyrka - förslag till strategi för en
ny kulturell och kreativ allemansrätt” på remiss. Syftet med remissperioden
är dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslag till
strategi och dels redovisa hur de kan bidra till strategins genomförande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-29.
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§ 137
Svar på remiss - Upphandlingsutredningen 2010 - Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (KS/2013:229)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2013-05-29 som kommunens svar på remissen.
Ärendet

Upphandlingsutredningen fick i uppdrag att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Upphandlingsutredningen har kallat sitt slutbetänkande för ”Goda affärer – en strategi för
hållbar offentlig upphandling”.
Med avseende på hur Botkyrka kommun anser att goda affärer inom offentlig upphandling uppnås lämnas här ett remissyttrande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-29.
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§ 138
Svar på remiss - Regional cykelplan (KS/2013:247)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2013-05-06 tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut
2013-06-03 till Trafikverket, som kommunens yttrande över remissförslag
till ”Regional cykelplan för Stockholms län 2013”
Sammanfattning

Trafikverket har lämnat möjlighet för bland andra länets kommuner att yttra
sig över ett förslag till regional cykelplan för länet. Förslaget är framtaget i
ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Länets kommuner har deltagit i delar
av arbetet med planen.
Det finns två kompletterande yttranden som tillsammans redovisar kommunens uppfattning. Det ena är ett Södertörnsgemensamt yttrande med tyngdpunkt i mer regionala frågor och det andra är ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden med tyngdpunkt i kommunfrågor.
Det regionala initiativet till en gemensam cykelplan för länet är mycket positivt. Men kommunen känner tveksamhet till om remissförslaget är tillräckligt inriktat på att lösa de framtida behoven , också till prioriteringsgrunderna och förslaget till genomgående standard för regionala cykelvägar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-29.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-14.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandla ärendet 2013-06-03, § 127.
Yrkande

Yngve R. K. Jönsson yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 139
Svar på remiss - Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet - Främlingsfienden
inom oss (SOU 2012:74) (KS/2013:214)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 som kommunens svar på
remissen.
Sammanfattning

Botkyrka är positiv till att Sverige skärper arbetet mot främlingsfientlighet.
Arbetet behöver fördjupas och kompletteras med perspektiv kring ras och
vithet. För att nå framgång behöver vi jobba på en individuell och strukturell
nivå lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Utredningens bakgrundsmaterial kommer att vara till nytta för oss i vårt fortsatta arbete med
genomförandet av vår interkulturella strategi.
Detta remissvar beskriver de delar i betänkandets förslag och rekommendationer som vi har velat ta ställning till, samt de förslag som kan bli föremål
för vidare diskussion i Botkyrka kommun. Betänkandet går att ladda ner
från: http://www.regeringen.se/sb/d/15547/a/203123.
Vi fokuserar på de tio förslag utredningen har framfört. Vi ställer oss positiva till samtliga förslag, med vissa tillägg.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2013-05-06.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-05-17, § 23.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi står bakom
SOU:n så som den är skriven och väljer därför att inte delta i beslut om majoritetens förslag till remissvar”.
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§ 140
Svar på revisionsskrivelse - Detaljplaneprocessen
(KS/2013:226)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-05-27 som svar på genomförd revisionsgranskning av detaljplaneprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma senast 2013-12-30 med en komplettering av riktlinjerna för exploateringsprocessen med anledning av nyheter i plan- och bygglagen.
Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av detaljplaneprocessen utifrån
frågeställningen: ”Har kommunen en effektiv och ändamålsenlig process för
detaljplaner för att möta sina tillväxtambitioner?” Revisionen ber om kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens svar.
Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande bedömning att
kommunen i huvudsak har en effektiv och ändamålsenlig process. Revisionen gör samtidigt ett antal iakttagelser och lämnar några rekommendationer
för fortsatt arbete. Några punkter som tas upp är:
- Behov av en prioriteringsordning av pågående planuppdrag.
- Gränssnittsproblematik kopplat till kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens ansvar i processen.
- Behov av uppföljning av riktlinjer för exploateringsprocessen.
- Behov av uppdatering av rutiner med anledning av nya plan- och bygglagen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-27.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-05-22, § 17.
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§ 141
Ekonomiskt stöd - Antidiskrimineringsbyrån, inklusive årsrapportering 2012.
(KS/2013:277)
Beslut

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om att finansiera verksamheten för antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd med beloppet 300 000 kronor under
2013. Medlen tas ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen villkorar utbetalningen med att Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd vid årets slut redovisar hur medlen använts och vilka resultat
som uppnåtts.
Sammanfattning

Antidiskrimineringsbyrån Syd (ADB syd) har skickat en ansökan om fortsatt stöd till verksamheten under 2013. ADB syd har uppfyllt alla de önskemål och kriterier som Botkyrka kommun ställde för ett verksamhetsstöd under 2012. Årsrapport, statistik och aktivitetsförteckning bifogas. Byrån hanterade ca 174 ärenden under 2012, en ökning med 34 personärenden på ett
år.
Under det gångna året har ADB syd dessutom etablerat sig som en central
aktör i den civila mobiliseringen för lika rättigheter i kommunen och mot
diskriminering. ADB syd är en av de drivande krafterna bakom det nybildade nätverket ”Friends of Equality”. ADB syd bidrar också med lokal kunskap och med statistik ur sin verksamhet till uppbyggnaden av Botkyrkas
Antiryktesarbete.
Kommunledningsförvaltningen har i sin tur uppfyllt kommunstyrelsens
önskemål att aktivt söka andra finansieringsvägar. Lobbying och samtal har
förts både på regional och nationell nivå för att säkra byråernas viktiga uppdrag och ge dem rimliga finansiella villkor. Det har nu lämnat tydligast avtryck i Arbetsmarknadsdepartementets aktuella utredning ”Främlingsfienden
inom oss” (SOU 2012:74). En av utredningens slutsatser är att det ska finnas
minst en antidiskrimineringsbyrå i varje län/region och att det statliga stödet
ska öka. Hur finansieringsfrågan ska lösas långsiktigt är en process som tar
tid och vi fortsätter att arbeta på en hållbar lösning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-03.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-05-17, § 22.
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§ 142
Medgivande att ta emot medel - Internationell arkitekturbiennal i Fittja (KS/2013:368)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om
EU-medel på 100 000 euro för ett projekt för att skapa en internationell arkitekturbiennal i Fittja.
Sammanfattning

Botkyrka konsthall ansöker om projektmedel inom ramen för Kulturprogrammet 2007 – 2013 STRAND 1.3.5. Projektet handlar om att tillsammans
med några konstinstitutioner i Europa och Australien skapa en internationell
arkitekturbiennal i Fittja. Fokus ska vara boendemiljöer och publikarbete.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-02.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2013-05-21 § 60.
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§ 143
Medgivande att ta emot medel för insatser för att stärka
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (KS/2013:373)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ansökan om projektmedel för två insatser om
totalt 635 560 kr år 2014. Insatserna avser socialförvaltningens arbete med
familjekontakt samt socialförvaltningens arbete i samverkan med Botkyrka
församling kring Barn i väntan och Barn i start (BIV och BIS) och utökad
verksamhet på lördagar.
Pengarna används till att utveckla insatser för flyktingar.
Sammanfattning

Socialförvaltningen ansöker om 635 560 kr för 2014 till Länsstyrelsen för §
37a-medel avseende två insatser; utveckling av familjekontakt för målgruppen ensamkommande barn och deras familj vid familjeåterförening samt utökad verksamhet för Barn i start och Barn i väntan, en samverkan mellan
socialförvaltningen och Svenska kyrkan.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-05-08.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-05-28, § 78.
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§ 144
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:
tf kommundirektör Erik Nilsson (till och med 2013-07-31)
tf kommundirektör Niclas Johansson (från och med 2013-08-01)
ekonomichef Niclas Johansson (till och med 2013-07-31)
tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (från och med 2013-08-01)
verksamhetschef Sara Wrethed
kanslichef Anna Asp
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 (till och med 2013-07-31)
eller tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (från och med 201308-01). 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 tf kommundirektör Erik Nilsson (till och
med 2013-07-31) eller tf kommundirektör Niclas Johansson (från och med
2013-08-01) och ekonomichef Niclas Johansson (till och med 2013-07-31)
eller tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (från och med 201308-01) att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har tf kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.

28[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-10

5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Sara Wrethed och tf kommundirektör Erik Nilsson (till och med
2013-07-31) eller tf kommundirektör Niclas Johansson (från och med
2013-08-01) att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef
(t.o.m. 2013-07-31)

Niclas Johansson

tf ekonomichef/chefscontroller
(fr.o.m. 2013-08-01)

Rolf Gustafsson

tf kommundirektör
(t.o.m. 2013-07-31)

Erik Nilsson

tf kommundirektör
(fr.o.m. 2013-08-01)

Niclas Johansson

kanslichef

Anna Asp

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

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
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Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Erik Nilsson slutar sin tjänstgöring som tf kommundirektör 2013-07-31. Istället
kommer nuvarande ekonomichef Niclas Johansson tjänstgöra som tf kommundirektör från och med 2013-08-01 och fram till det att en ny kommundirektör
tillträder. Under samma tid kommer Rolf Gustafsson tjänstgöra både som tf
ekonomichef och chefscontroller. Ändringar är gjorda under punkterna 1, 2, 3, 5
och 6.
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§ 145
Valärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
Dag Asplund (TUP)
Morgonvägen 91
146 32 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)
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 ledamot i demokratiberedningen efter Carl Widercrantz (TUP).
Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 146
Anmälningsärenden (KS/2013:289, KS/2013:161,
KS/2013:62, KS/2013:24, KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 mars och den 30 april 2013, dnr KS/2013:24.
Kommunens informationsansvar vid kommunala folkomröstningar - protokollsutdrag från valnämnden 2013-03-18, § 2.
Yttrande 2013-05-03 till näringsdepartementet över EU-kommisionens förslag till direktiv om tillängligheten till offentliga myndigheters webbplatser
COM(2012) 721 final, dnr KS/2013:289.
Brev från arbetsmarknadsdepartementet 2013-05-20 till kommunstyrelsens
ordförande angående boendesituationen för nyanlända, dnr KS/2013:13.
Protokoll från AB Vårljus 2013-03-20, dnr KS/2013:13.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
2013-05-16, dnr KS/2013:62.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-05-16, dnr
KS/2013:13.
Minnesanteckningar inklusive bilagor från folkhälsokommittén 2013-05-20,
dnr KS/2013:161.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-05-13.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-05-17.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-05-27.
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§ 147
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 april 2013, dnr KS/2013:25.
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Svar på medborgarförslag – Fokusera på grundläggande kommunala uppgifter
Medborgarförslaget tar upp en intressant frågeställning, nämligen storleken på den
kommunala kostymen. Folkpartiet har ofta påpekat att kommunens verksamhet inte
behöver växa instinktivt år från år. Vi måste alltid vara beredda att ifrågasätta och
ompröva kommunal verksamhet, i synnerhet sådan som ligger utanför de kommunala
kärnområdena.
Grundtanken i medborgarförslaget är därför riktig men vi kan inte ställa oss bakom
yrkandet i förslaget då det finns verksamheter som drivs på frivillig basis som är bra för
kommunens utveckling.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.58
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ebba Östlin (S)
Petja Svensson (M)
Yngve R K Jönsson (M)

Datum: 2013-06-10, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

