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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, kl 16:00 – 17:15

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich, kommundirektör, Anna Asp, kanslichef, Marica
Nordwall, kommunikationschef, Niclas Johansson, ekonomichef,
Lena Hadad, HR-chef, Erik Gustafsson, vik. kommunsekreterare,
Tuva Lund, Emanuel Ksiazkiewicz, Carl Widercrantz, Willy Viitala,
politiska sekreterare.

Mats Einarsson (V) och Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 6 februari kl 13:00

Sekreterare

Paragrafer

28 - 44

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-02-04

Anslaget den

Nedtas den

2013-02-07

2013-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 28
Informationspunkt - HR chef Lena Hadad om medarbetarenkäten
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Ärendet

Botkyrka kommuns HR-chef Lena Hadad informerar om 2012 års medarbetarenkät.
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§ 29
Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård
(KS/2012:401)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ytterligare investeringsmedel på 11,6 miljoner kronor för iordningsställandet av lokaler för Alby fritidsgård vid Albyvägen 7, enligt lokalprogrammet 2012-02-29. 10,6 miljoner kronor avser
fastighetskostnader och 1,0 miljoner kronor avser inventarier. De ökade investeringsmedlen finansieras genom ökad upplåning.
Sammanfattning

2008 revs Albyskolan där Alby fritidsgård hade lokaler. Sedan dess har fritidsgården varit tillfälligt inhyst i Kvarnhagsskolan. I samband med rivningen gav kommunstyrelsen ett uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att
skapa nya lokaler för fritidsgården. Förvaltningen har arbetat tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta lämpliga permanenta lokaler. Flera alternativ har diskuterats, men det har funnits praktiska hinder till
flera av alternativen. Parallellt har man haft dialoger med ungdomar i Alby
samt samverkan med Alby områdesgrupp.
Under 2011-12 har förvaltningarna tillsammans identifierat Albyvägen 7
som lämpliga lokaler och en projektering har inletts. Lokalerna på Albyvägen 7 är större än vad man letade efter och det har öppnat upp för möjligheten att skapa en bredare verksamhet som inbegriper både föreningslokaler
och verksamhet för unga vuxna vid sidan av fritidsgården. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att verksamhet för unga vuxna ska utvecklas i
Alby, även arbetsgruppen för Alby fritidsgård och Alby områdesgrupp stödjer förslaget på en utökad verksamhet.
För att kunna verkställa ombyggnaden av Albyvägen 7 för fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna begär kultur- och fritidsnämnden ytterligare 11,6 miljoner kronor i investeringsmedel som komplement till de 19,0 miljoner kronor som redan avsatts. Nämnden vill också
tydliggöra att man behöver ökad driftsram på 1,35 miljoner kronor från och
med 2014 för att hantera de ökade fastighetskostnaderna. Därtill kommer
ökad driftsram på 1,4 miljoner kronor för att bedriva verksamheten för unga
vuxna. Dessa behov av ökad driftsram kommer kultur- och fritidsnämnden
att ta upp i Framåtsikt 2014-2017 och det är viktigt att dessa behov prioriteras.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-23.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 30
Verksamhetsplan med internbudget (KS/2012:559)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att 775 000 kronor omfördelas från vårdoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen avseende kommunens tillgänglighetssamordnare.
Kommunfullmäktige omfördelar 1 245 000 kronor i enlighet med det förslag som kommunledningsförvaltningen redovisat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan med kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen, samt internbudget för 2013.
Kommunstyrelsen omfördelar 200 000 kronor till valnämnden från anslaget
för oförutsedda behov i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
med 13 kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen samt internbudget
för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden 2013.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som Ettårsplan 2013 innehåller. Budgetförslaget omsluter 251,3 miljoner kronor, vilket är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 2013. I det
nuvarande förslaget finns dock en underfinansiering på 1 950 000 kronor
som förvaltningens ledningsgrupp genom olika förslag ska åtgärda.
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med den nya organisationen är det inte i alla delar möjligt att jämföra budgetsiffrorna för 2012 och
2013.
Som en del av omorganisationen har man beslutat att kommunens tillgänglighetsarbete personalmässigt ska överföras från vård- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Det innebär att 775 000 kronor
ska överföras mellan de berörda förvaltningarna.
I anslutning till arbetet med förvaltningens ettårsplan har två frågor diskuterats med den politiska ledningen som inte beaktades i ettårsplanen för 2013.
Det första avser förberedelser inför 2014 års val. Här föreslås att valnämnden får ett utökat anslag på 200 000 kronor för detta arbete.
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Som en del i budgetförslaget föreslås att det avkastningskrav som fanns på
den gamla serviceförvaltningen sänks med 1 245 000 kronor för kommunens städverksamhet. Bakgrunden är att man inom städservice bedrivit ett
omfattande effektiviseringsarbete under 2011/12. Detta kommer nu att resultera i en sänkning av priserna för 2013 och därmed lägre priser för de
som köper städtjänsterna. Mot den bakgrunden bör de berörda nämndernas
budgetramar sänkas med 1 245 000 kronor samtidigt som avkastningskravet
för den nya kommunledningsförvaltningen sänks med motsvarande belopp.
Fördelningen mellan de berörda förvaltningarna framgår av bilaga 1 till
tjänsteskrivelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-09 med tillhörande bilaga 2013-01-09.
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§ 31
Fördelning av politiska resurser (M) (KS/2012:492)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Det förstärkta arvodet motsvarande 80 procent av en kommunalrådslön för
2:e vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden tillika ersättare i kommunstyrelsen som anges i kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 180,
ska upphöra 2013-02-28.
Från och med 2013-03-01 ska medel som frigörs istället fördelas enligt följande:
Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden tillika ledamot i vård- och omsorgsnämndens utskott får en utökning av sitt arvode
från vård- och omsorgsnämnden motsvarande ytterligare 16 procent av en
kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Kia Hjelte ska utföra i
egenskap av 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden tillika ledamot i vård- och omsorgsnämndens utskott. Detta innebär att Kia Hjelte totalt
får en förstärkning motsvarande 33,5 procent av en kommunalrådslön från
och med 2013-03-01 eftersom hon sedan tidigare uppburit 17,5 procent.
Yngve RK Jönsson (M), 2:e vice ordförande i socialnämnden tillika 2:e vice
ordförande i barn- och familjerättsutskottet tillika ersättare i kommunstyrelsen får en utökning av sitt arvode från kommunstyrelsen motsvarande 33
procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Yngve RK
Jönsson ska utföra i egenskap av 2:e vice ordförande i socialnämnden tillika
2:e vice ordförande i barn- och familjerättsutskottet tillika ersättare i kommunstyrelsen.
Christina Lundgren (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden tillika
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
valnämnden får en utökning av sitt arvode från utbildningsnämnden motsvarande ytterligare 6 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det
arbete Christina Lundgren ska utföra i egenskap av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden tillika ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i valnämnden. Detta innebär att Christina Lundgren totalt får en förstärkning motsvarande 23,5 procent av en kommunalrådslön från och med 2013-03-01 eftersom hon sedan tidigare uppburit 17,5
procent.
Anna-Marie Carlsson (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige tillika
ledamot i dialogforum Tullinge samt ledamot i kommunfullmäktiges valberedning får ett arvode motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Anna-Marie Carlsson ska utföra i egenskap av
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot i dialogforum Tullinge samt ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
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Patrik Forslund (M), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får ett arvode motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Patrik Forslund ska utföra i egenskap av ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Maxwell Mandela (FP), ledamot i demokratiberedningen får ett arvode med
5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som
Maxwell Mandela ska utföra i egenskap av ledamot i demokratiberedningen.
Stefan Dayne (KD), ledamot i kommunstyrelsen får en förstärkning av sitt
arvode från kommunstyrelsen motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som Stefan Dayne ska utföra i egenskap
av ledamot i kommunstyrelsen.
Sandy Lind (TUP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden får ett arvode
motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som Sandy Lind ska utföra i egenskap av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Protokollsanteckning

Anders Peterson (M) och Ulla Ludvigsson (BP) deltar ej i beslutet.
Jäv

Yngve RK Jönson (M), Christina Lundgren (M) och Stefan Dayne (KD)
närvarar ej under beslutet då de själva berörs av ärendet.
Sammanfattning

Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Petja Svensson (M) har i egenskap av 2:e vice ordförande i
kultur- och fritidsnämnden tillika ersättare i kommunstyrelsen uppburit 0,8
heltidsresurser, dvs. motsvarande 80 procent av en kommunalrådslön. Förslaget innebär att Petja Svensson fr.o.m. 2013-03-01 inte längre ska uppbära
dessa resurser. De frigjorda medlen ska istället omfördelas enligt förslaget
ovan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-18.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 32
Svar på medborgarförslag - Ge tillstånd för offentligt böneutrop (KS/2012:16)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Reservationer

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Botkyrka kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter slår fast att meddelanden riktade till allmänheten med högtalaranläggning är en tillståndspliktig verksamhet. Det är därmed polisens uppgift att ta ställning till böneutrop från Fittjamoskén.
Kommunstyrelsen konstaterar att skyddsbestämmelsen i detaljplanen för
moskén som inte tillåter böneutrop saknar stöd i gällande lagstiftning.
Med anledning av det föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2012-01-26 § 11 ett medborgarförslag – ge tillstånd för offentliga böneutrop. Förslagsställaren föreslår:
• att varje fredag i samband med fredagsbönen ge tillstånd för offentligt böneutrop.
• att första fredagen i varje månad ge tillstånd för offentligt böneutrop.
• att ge tillstånd till två offentliga böneutrop per år.
Offentligt böneutrop innebär att man kallar alla till bönen på arabiska genom ett rop som även kan höras utomhus inom ett begränsat område. Böneutropet varar i ca 1-2 minuter.
Om första att-satsen bifalls föreslår förslagsställaren att man inte behöver ta
ställning till att-sats nr 2 och 3. Om första att-satsen avslås ska man ta ställning till att-sats nr 2 och 3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2012-09-17, § 37, samhällsbyggnadsnämnden 2012-09-25, § 213.
Nämndernas yttranden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Nämnden ser inte böneutrop som något störande ljud så länge det
ligger under riktvärdena för buller, men då frågan inte faller under nämndens ansvarsområde hänvisar nämnden till polismyndigheten. Miljö- och
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hälsoskyddsnämnden anser att den lokala ordningsföreskriften bör ses över
så att böneutrop inte kräver polistillstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Nämnden gör bedömningen att skyddsbestämmelsen ”m” i gällande detaljplan från 1994 för kvarteret Teglet (56-30) som lyder att böneutrop inte
får göras är en nullitet dvs. den är utan verkan eftersom bestämmelsen bedöms sakna stöd i gällande lagstiftning. En ändring av bestämmelsen kan
göras med ett enkelt planförfarande. Vidare ställer sig nämnden tveksam till
att böneutrop är en tillståndspliktig verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning

I enlighet med 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) har kommuner möjlighet att meddela lokala föreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Botkyrka kommun har använt sig av den möjligheten genom ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun”.
Av 11 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun
framgår att ”Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten”. Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning faller böneutrop med högtalare inom definitionen
för denna paragraf och är därmed tillståndspliktig verksamhet. Beslut om
tillstånd fattas således av polismyndigheten.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att
göra ändringar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Botkyrka
kommun. Att helt ta bort den aktuella paragrafen är inte att rekommendera
eftersom det skulle öppna upp för spridning av budskap utan tillstånd från
polismyndigheten. Att ändra 11 § så att böneutrop undantas från kravet på
tillstånd från polismyndigheten är inte heller lämpligt, eftersom detta skulle
innebära att böneutrop särbehandlas i förhållande till andra budskap och
åsiktsyttringar.
Därmed delar kommunledningsförvaltningen inte miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning att den lokala ordningsföreskriften bör ses över.
Kommunledningsförvaltningen delar dock miljö- och hälsoskyddsnämndens
bedömning när det gäller att böneutrop inte är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utifrån reglerna i miljöbalken.
Dialog med Botkyrkaborna

Frågan om böneutrop har förutom den juridiska aspekten också en demokrati- och medborgaraspekt. Under november-december 2012 har kommunen tagit initiativ till samtal med medborgarna i form av tre fokusgrupper.
Dialogen har handlat om religionens plats i det offentliga rummet.
Resultaten från fokusgrupperna visar på att detta är en fråga som kommunen
bör arbeta med både på kort och på lång sikt. De medborgare som medverkat i fokusgrupperna efterfrågar en bredare dialog, som involverar fler Bot-
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kyrkabor och fler infallsvinklar. Under 2013 bör dialogen om religionens
plats i det offentliga rummet breddas. Syftet är att öka förståelsen så att både
troende och icke-troende medborgare ska känna sig trygga och respekterade
i sitt livsval och sin identitet och tryggt kunna utöva sin religion. Rätten att
bli erkänd och att få känna sig som en del av samhällsgemenskapen med bibehållen identitet är en av de mest betydande handlingsvägarna i Botkyrkas
interkulturella strategi. Dialogen om religionens plats i det offentliga rummet är en viktig del av arbetet för ett interkulturellt Botkyrka.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Anders Thorén (TUP), Peter
Nyberg (S), Stefan Dayne (KD), Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström
(MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer avslag mot bifall på
tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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§ 33
Svar på motion - Folkomröstning angående böneutrop i
moskén i Fittja (SD) (KS/2012:507)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Östen Granberg m fl (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-11-22 § 159 en motion – Folkomröstning angående böneutrop i moskén i Fittja. Motionärerna anser bland annat att böneutrop strider mot svensk
tradition och kultur och att frågan är av sådan omvälvande natur att Botkyrkaborna ska få möjlighet att avgöra frågan genom folkomröstning.
Motivering

Enligt gällande detaljplan från 1994 för Kvarteret Teglet (56-30) finns det
en skyddsbestämmelse ”m” som fastslår att böneutrop inte får göras. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelsen saknar stöd i
gällande lagstiftning. Bestämmelsen är därför en nullitet. Förvaltningen gör
därför bedömningen att beslut baserade på bestämmelsen inte skulle komma
att hålla vid en eventuell rättslig prövning.
Av 11 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun framgår att ”Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten”. Enligt kommunledningsförvaltningens
bedömning faller böneutrop inom definitionen för denna paragraf och är
därmed tillståndspliktig verksamhet. Detta innebär att det är polisen som har
till uppgift att avgöra om böneutrop från Fittjamoskén ska tillåtas. Eftersom
det inte är kommunen som beslutar i frågan är det inte möjligt att avgöra
frågan i en kommunal folkomröstning.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD) och Anders
Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 34
Svar på motion - Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset (BP) (KS/2012:192)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över nuvarande användning och behovet
av nya parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset i Tumba.
Reservationer

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

Ulla-B. Ludvigsson (BP) för till protokollet att om hon haft yrkanderätt
skulle hon ha yrkat bifall till motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-28 § 32 en motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset i Tumba.
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset. I motionen anförs att parkeringsmöjligheterna har minskat i och med bostadsbyggande och fler och
större evenemang i idrottshuset.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen 2012-11-12 § 79.
Motivering

Tekniska nämnden anser att en inventering av behovet bör genomföras som
grund till förslag till hur parkeringarna kring kommunalhuset och kringliggande kommunala byggnader ska disponeras. Nämnden förespråkar även en
restriktiv hållning till utökandet av antalet parkeringsplatser, för att på så
sätt inte uppmuntra till bilåkande.
Under 2010 infördes nya parkeringstillstånd tillsammans med ny skyltning
och utökat antal parkeringsplatser med 3 timmars begränsning.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Anders Thorén (TUP) yrkar bifall
till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 35
Slutrapport Expedition Botkyrka (KS/2012:252)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med en upphandlad extern aktör utveckla konceptet ”Expedition Botkyrka” till en mötesplats där unga kreativa Botkyrkabor kan få stöd i realiserandet av entreprenöriella idéer.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i ettårsplanen för 2012 att en ”Entreprenörskapsakademi” skulle etableras i Botkyrka. I juni 2012 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut där uppdraget inkluderar tre pilotprojekt med genomförande under hösten 2012 och våren 2013. I september 2012 genomfördes ”Expedition Botkyrka” som det första pilotprojektet.
Expedition Botkyrka är en 48-timmars tävling för unga med idéer om hur
Botkyrka kan utvecklas. Projektet blev lyckat och det finns en önskan att vidareutveckla konceptet både från deltagare, rådgivare, jurymedlemmar,
tjänstemän på kommunen, det lokala näringslivet samt gymnasielärarna i
ung företagsamhet.
Expedition Botkyrkas viktigaste roll bör vara att: mobilisera ungas kreativitet och innovationskraft, samla och ta vara på de lokala resurser och kompetenser som Botkyrkas unga besitter genom att koppla samman dem med
nyckelpersoner inom offentlig och privat sektor samt slussa vidare till befintliga stödstrukturer lokalt, regionalt och nationellt. Exempel på sådana är
KLUMP i Subtopia, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, YUMP Academy för
unga entreprenörer et cetera.
Med utgångspunkt i detta föreslår kommunledningsförvaltningen att Expedition Botkyrka utvecklas till en mötesplats där unga kreativa Botkyrkabor
kan få stöd i realiserandet av entreprenöriella idéer. Hjärtat i konceptet är en
årligen återkommande 48-timmars idétävling för ungdomar mellan 15 och
25 år. Konceptet ska fungera som en plattform där kunskapsväxling och möten mellan ungdomar, politiker, tjänstemän, civilsamhälle och näringsliv
möjliggörs. Inom ramen för detta möjliggörs även stärkta samarbeten med
skolan, entreprenöriella satsningar i Botkyrka, det lokala näringslivet samt
kommunens kreativa centra. Expedition Botkyrka utvecklas till en ”innovationsplattform” för unga i Botkyrka.
För att driva och genomföra konceptet Expedition Botkyrka bör en extern
aktör upphandlas.
Arbets- och näringslivsberedningen har berett ärendet 2013-01-14 § 1.
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§ 36
Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram för lokala
stadskärnor (KS/2012:496)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2013-01-18 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande över
”Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor”.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har skickat ett förslag till Handlingsprogram för
regionala stadskärnor (remissversion), till bland annat Stockholms läns
kommuner för yttrande. Handlingsplanen är tänkt att bidra till genomförandet av den Regionala Utvecklingsplanen För Stockholms län (RUFS 2010).
För Botkyrka är det både positivt och angeläget att utvecklingen av de regionala stadskärnorna är en fortsatt viktig och gemensam uppgift för Stockholmsregionen. Handlingsprogrammet har bra utgångspunkter, men bör efter remissen direkt kunna kompletteras med konkretare åtgärdsförslag.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2013-01-16 § 2.
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§ 37
Svar på remiss - En mer samlad myndighetsstruktur inom
folkhälsoområdet (KS/2012:510)
Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag till en ny
myndighet. I övrigt överlämnas socialförvaltningens tjänsteskrivelse 201301-14 till Socialdepartementet som kommunens yttrande över ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén har fått i uppdrag att för Botkyrka kommuns räkning
lämna synpunkter på Socialdepartementets promemoria En mer samlad
myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49).
I promemorian föreslås att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet
för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014. Den nya myndigheten föreslås innehålla de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för idag samt även tillföra Socialstyrelsens
uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens
uppgifter som rör hälsoskydd (inklusive folkhälsorapportering). Syftet med
sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare
och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Detta innebär att
FHI och SMI avvecklas och upphör december 2013.
Förslaget är en del utifrån regeringens arbete med att utveckla myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgsområdet. Promemorian föreslår en ny
myndighet - Institutet för folkhälsa - vilket är ett nytt förslag från socialdepartementet utifrån de yttranden som inkommit på myndighetsutredningens
ursprungliga förslag – Gör det enklare.
Vi tillstyrker promemorians förslag att inrätta en ny myndighet för folkhälsofrågor. Genom folkhälsopolitikens sektorsövergripande karaktär, som
även finns utanför den nya myndighetens ansvarsområde, anser vi att det är
extra angeläget detta tydliggörs samt att den nya myndigheten får i uppdrag
att sammanställa och analysera hela folkhälsopolitiken.
Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen har under de senaste åren kommit
i skymundan till förmån för de enskilda målområdena särskilt de som handlar om de beteenderelaterade bestämningsfaktorerna.
Bilagan med förslag till yttrande preciserar ovanstående samt ger synpunkter på förslagen i promemorians olika delar.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-14.
Folkhälsokommittén redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-21.
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Folkhälsokommittén har berett ärendet 2013-01-22 § 3.

17[25]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-04

§ 38
Godkännande av ansökan om medel - Alkohol-, narkotika-,
dopning- och tobak -förebyggande arbete för 2013
(KS/2013:33)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner:
1) ansökan om ekonomiskt stöd inom ANDT-förebyggande arbete
2) mottagande av medel om ansökan beviljas
Sammanfattning

Statens folkhälsoinstitut utlyser medel för 2013 till lokalt förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Botkyrka kommun ansöker om projektmedel för tobaks- och cannabisförebyggande arbete.
Det övergripande långsiktiga syftet är att bidra till ökade förutsättningar för
en god hälsa för alla och samtidigt minskade skillnader i hälsa mellan olika
grupper i Botkyrka. Projektets syfte är att minska tobaks- och cannabisbruket bland unga under 25 år. Målen är att utveckla och förstärka flerkomponentsmetodik som visat sig effektivt för att begränsa tillgängligheten till
tobak, möjligheten att röka och att bli utsatt för passiv rökning, samt att utveckla det systematiska och långsiktiga arbetet – främjande, förebyggande
och behandling inom dessa områden.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-16.
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§ 39
Samordning av varutransporter på Södertörn (KS/2012:562)
Beslut

1. Samordnad varudistribution ska genomföras för Botkyrka kommun i
samverkan med övriga Södertörnskommuner, i enlighet med beskrivningen i
föreliggande tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att samordna kommunens
arbete tillsammans med Södertörnskommunerna samt leda och samordna
Botkyrka kommuns förvaltningars arbete med genomförandet. Kommunledningsförvaltningen ska avsätta 25 procent av en heltidstjänst för arbetet.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att för Botkyrka kommuns räkning
godkänna slutliga projektdirektiv.
4. Förfrågningsunderlaget ska underställas kommunstyrelsen för godkännande.
5. Kommunstyrelsen avsätter 400 000 kronor ur medlen för kommunstyrelsens förfogande för projektet.
Sammanfattning

I Södertörns Utvecklingsprogram 2010 anges de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna som Södertörnskommunerna har kommit överens om.
Klimat är ett av utvecklingsprogrammets fyra områden. Ambitionen är att
”Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle” genom att ”vi visar
vår ambition att vara en region som ställer om energianvändningen bort från
fossila bränslen och utmärker oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.”
Sedan utvecklingsprogrammet fastställdes av de åtta kommunerna är det två
åtgärder inom klimatområdet som särskilt har bearbetats. Den ena är frågan
om samordnad varudistribution. Den andra är tillgången på Södertörn till
biobränsle för fordon, dvs. tankställen.
Samordnad varudistribution innebär i korthet följande. Varje leverantör av
varor till kommunerna svarar idag för sina egna leveranser och de sker i regel till vart och ett av de mottagningsställen där varorna ska användas. En
övergång till samordnad varudistribution innebär att varje leverantör endast
levererar till ett mottagningsställe, en s.k. omlastningscentral. Där samlastas
varor från flera leverantörer för gemensam transport till vart och ett av de
mottagningsställen där varorna ska användas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-15.
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§ 40
Firmatecknare 2013 - Ändring
Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jens Sjöström
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Åsa Ratcovich
chefscontroller Rolf Gustafsson
verksamhetschef Charlotte Persson
ekonomichef Niclas Johansson
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. Enskilda hyreskontrakt för
boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten
eller verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att
hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter
och så kallade kommunala kontrakt.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Åsa Ratcovich och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser
och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich att var för
sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

20[25]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-04

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chefscontroller

Rolf Gustafsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

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

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslutet om firmatecknare årligen eller vid
behov. På grund av sammanslagningen av serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen görs följande ändringar: Under punkterna 1 och 5
har Charlotte Perssons titel uppdaterats från enhetschef till verksamhetschef.
Under punkten 1 har utredningschef Anna Giotas Sandquist tagits bort och
chefscontroller Rolf Gustafsson lagts till. Under punkten 6 har chefen för
serviceförvaltningen, Pia Zätterström, och chefen för administrativa tjänster,
Göran Larsson, tagits bort. Dessutom har under punkten 6 chefscontroller
Rolf Gustafsson och redovisningsekonom Daniel Johansson lagts till.
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§ 41
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
PERSONALUTSKOTTET t o m 2014-10-31
Ersättare efter Arzu Alan (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 TUMBA
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Serkan Köse (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Selin Kayhan (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-10-08 § 192, 2012-11-05 § 224,
2012-11-26 § 251 och 2013-01-07 § 25 följande fyllnadsval:
- ny ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen efter
Serkan Köse (S)
- ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt
(S)
- ny ersättare i personalutskottet efter Arzu Alan (S)
Följande avsägelse har inkommit:

Selin Kayhan (S), ledamot i demokratiberedningen.
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§ 42
Anmälningsärende - Slutrapport till Länsstyrelsen angående ANDT-förebyggande arbete (KS/2010:140)
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Slutrapport till Länsstyrelsen angående ANDT-förebyggande arbete dnr
KS/2010:140

23[25]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-04

§ 43
Anmälningsärenden (KS/2013:62, KS/2012:49, KS/2012:48,
KS/2012:8)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 31 december 2012, dnr KS/2012:48
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-12-07, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka 2012-11-28, dnr KS/2012:8.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
2013-01-17, dnr KS/2013:62.
Protokoll från sammanträden med arbets- och näringslivsberedningen
2012-08-14, 2012-10-16, 2012-12-11 och 2013-01-14.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2013-01-16.
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§ 44
Delegationsärenden (KS/2012:47)

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 december 2012, dnr KS/2012:47.
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Ärende 29

Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård (KS/2012:401)

Vi delar uppfattningen att en fritidsgård måste till i Alby C. Vi har dock några
frågetecken vi vill lyfta inför att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige den 21/2.
Vi anser inte att det framgår tillräckligt tydligt vad de ytterligare investeringsmedlen
på 11,6 Mkr ska användas till. Dessa bör specificeras ytterligare, annat än att
lokalerna ska bli större, från 600-700 kvm till nu ca 1 150 kvm. Som förslaget ligger
nu saknas specificeringar av vad varje tillägg från ursprungsförslaget uppskattas
kosta.
Vi vill även veta om det finns några höjda arkitektoniska ambitioner som ligger
bakom tilläggsäskandet, samt hur dessa i sådant fall ter sig.
Vi har tidigare påtalat vår skepsis mot att blanda yngre ungdomar, med s.k. ”unga
vuxna”. Vi moderater ser olika åtaganden för de som är under nitton år och de som är
över nitton år. För den senare gruppen ser vi det som viktigast att åtgärder sätts in,
samt verksamheter för att förverkliga detta finns på plats, för att få in gruppen i
antingen studier eller någon form av sysselsättning. Vi vill därför understryka vikten
av att man i processen med Alby fritidsgård fortsätter att gå i den riktning som
skisseras upp i ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Christina Lundgren

TILÄGGSYRKANDE
Kommunstyrelsen

Ärende: 33 Svar på medborgarförslag - Ge tillstånd för offentligt böneutrop
Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen. Det innebär att alla människor ska ges rätten att
bekänna och utöva sin religion. Friheten att utöva sin religiösa tro får dock aldrig medföra att man i
trons namn kränker andra människor. Trossamfunden tillhör det civila samhället, som i sin tur är ett
resultat av enskilda människors och gruppers initiativ.
Kristdemokraterna anser att kyrkor och andra religiösa samfund ska ges goda möjligheter att verka och
utvecklas i frihet utan statlig styrning och i enlighet med sin särart.
I enlighet med 11 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun är böneutrop en
tillståndspliktig verksamhet och beslut om tillstånd således fattas av polismyndigheten. Vi
kristdemokrater har i vårt yrkande i Samhällsbyggnadsnämnden (2012-09-25) framhållit att detta är ett
ordningsärende och inte är ett ärende för politiskt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Det är glädjande att Kommunstyrelsen också, efter yttranden från Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöoch skyddsnämnden och Kommunledningsförvaltningen samt dialog med Botkyrkaborna, delar vår
uppfattning i frågan och vi ställer oss således bakom förslaget till beslut. Samtidigt saknar vi beslutet
om förnyelse av detaljplanen ang. skyddsbestämmelsen ”m” i gällande detaljplan från 1994 för
kvarteret Teglet (56-30) som lyder att böneutrop inte får göras och att samhällsbyggnadsnämndens
bedömning är en nullitet dvs. den är utan verkan eftersom bestämmelsen bedöms sakna stöd i gällande
lagstiftning.
Baserat på ovanstående yrkar vi
•

att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att skyddsbestämmelse ”m” i
detaljplanen upphävas.

Stefan Dayne (kd)

Botkyrka 2013-02-04

Kristdemokraterna i Botkyrka

130204-33-ks-Yrk (kd) Böneutrop

Böneutrop

Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

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

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

Yrkande
Svar på motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset
Förslag till beslut:
Folkpartiet yrkar bifall till motionen
Motivering
Det är en angelägen fråga som Botkyrkapartiet tar upp i sin motion. Folkpartiet har tidigare
uppmärksammat den allt större bristen på parkering vid kommunalhuset och idrottshuset. Vi
anser precis som Botkyrkapartiet att man måste försöka utöka antalet parkeringsplatser i detta
område.
Det går inte att bara som Tekniska nämnden gör att säga att man inte ska uppmuntra till mer
bilåkande och därför blir det inte fler parkeringsplatser. Parkeringsplatserna vid
kommunalhuset och idrottshuset är idag hårt belastade såväl vardag, som helg och såväl
dagtid som kvällstid. På kvällar och helger kommer många barn och ungdomar till
idrottshuset och ishuset för att träna eller spela matcher. Många kommer åkande från andra
delar av länet skjutsade av sina föräldrar eller kompisars föräldrar. Ibland har man också tung
utrustning med sig. Att då inte kunna parkera bilen nära idrottsanläggningen för att Botkyrka
kommun inte vill uppmuntra bilåkning, kan inverka negativt på bilden av Botkyrka enligt vårt
sätt att se det. Därför bör motionen bifallas.
För att det inte ska råda någon tvekan om det så vill vi slå fast att Folkpartiet är för en väl
fungerande och utbyggd kollektivtrafik, men vi delar inte inställningen att bilåkande är något
dåligt. Det är åkande kopplat till bilar som generera utsläpp av koldioxid som inte är bra.
Därför är det angeläget att fordonsflottan i såväl Sverige som Botkyrka så snart det är möjligt
blir fossilfri.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen kl 16.00-17.15
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
S
Sjöström Jens, 1:e v ordf
S
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
M
Mörk Birgitta, led
S
Melki Gabriel, led
S
Melinder Jill, led
S
Noyan Edip, led
M
Peterson Anders, led
M
Thorén Anders, led
TUP
Gahnström Dan, led
MP
Einarsson Mats, led
V
Johansson Lars, led
FP
Dayne Stefan, led §§28-30,32-44
KD
Nyberg Peter, ers
Ersättare S
Östlin Ebba, ers
Ersättare S
Alan Arzu, ers
Ersättare S
Gökinan Mattias, ers
Ersättare S
Ros Inger, ers
Ersättare S
Svensson Petja, ers
Ersättare M
Jönsson Yngve R K, ers
Ersättare M
Lundgren Christina, ers §§28-30,32-44Ersättare M
Strömberg Therese, ers
Ersättare TUP
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Ersättare MP
Herdy Anna, ers
Ersättare V
Pilsäter Karin, ers
Ersättare FP
Ludvigsson Ulla, ers
Ersättare BP
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Peter Nyberg (S)
Yngve R K Jönsson (M) §§ 28-30, 32-44, Therese Strömberg (TUP) § 31
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