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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00 – 17:35

Beslutande

Enligt bilaga

Ersättare

Enligt bilaga

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef), Niclas Johansson (ekonomichef), Tuva Lund, Maxwell
Mandela, Carl Widercrantz (politiska sekreterare), Rebecka Hagman
(utvecklingsledare) Sandra Kinnaman Nordström, Gayathri
Rathinavelu (the Good tribe), Sara Markos, Chanasith Sonthinoi
(deltagare Expedition Botkyrka)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Jens Sjöström (S)
Jimmy Baker (M)
Kommunalhuset i Tumba, plan 10, 2012-10-10 kl.13.00

Sekreterare

Paragrafer

165 - 194

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Jens Sjöström (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-08

Anslaget den

Nedtas den

2012-10-11

2012-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 165
Informationspunkt - VIP-samtal med politiker
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Organisationen The Good tribe presenterar tävlingen Expedition Botkyrka
som arrangerades i Alby den 21-23 september som en del av hållbarhetsveckan. Sara Markos och Chanasith Sonthinoi redogör för sitt vinnande bidrag – en idé om ett växthus som producerar ekologiska grönsaker med
hjälp av energin från ett gym.
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§ 166
Delårsrapport 2 2012 (KS/2012:345)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport avseende perioden januari-augusti 2012 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag och omfördelningar i ettårsplan 2012 enligt de förslag som framgår i ärendet.
Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder som begränsar årets budgetavvikelse till högst 15 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att vidta åtgärder som
begränsar årets underskott till det som kan förklaras av volymförändringar i
förhållande till beräkningarna i 2012 års budget.
Sammanfattning

Delårsrapport 2 omfattar delårsbokslut för perioden januari-augusti och en
prognos för hela budgetåret 2012. I anslutning till rapporten behandlas även
ett antal framställningar rörande investeringar som initierats av nämnderna.
Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 313,2
miljoner. Resultatet är 35 miljoner högre än för motsvarande period förra
året. En viktig förklaring till det positiva resultatet är att AFA Försäkring
har beslutat betala tillbaka premier avseende 2007 och 2008 som kommunerna betalat in för avtalsgruppförsäkringar och för avgiftsbefrielseförsäkringar. Återbetalningen kommer att ske i slutet av året och uppgår för Botkyrkas del preliminärt till 64,1 miljoner. Denna återbetalning har räknats in
i delårsresultatet och i prognosen för helårsutfallet 2012.
Prognosen över resultatet för hela året ligger på plus 175 miljoner vilket är
105,3 miljoner bättre än budget. Huvudorsakerna till utfallet förutom
nämnda återbetalning från AFA Försäkring, är att vi räknar med att utfallet
för skatt och generella statsbidrag blir 45 miljoner bättre än budget liksom
att avkastningen på kommunens pensionsförvaltning påverkar positivt med
21 miljoner.
De flesta nämnder räknar med positiva utfall i sina prognoser men vård- och
omsorgsnämnden (-19,6 miljoner) och utbildningsnämnden (-22,2 miljoner)
räknar fortfarande med betydande underskott i förhållande till budget.
Vård- och omsorgsnämnden antog i maj en åtgärdsplan för att minska det
beräknade underskottet 2012. De åtgärder som hittills genomförts och fått
genomslag på utfallet är bland annat effektivare schemaläggning samt genomgång och omprövning av myndighetsbeslut. Åtgärderna har bidragit till
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att obalansen mot budget minskat med 7,9 miljoner i förhållande till föregående prognos. Vi föreslår i likhet med förslaget i samband med delårsrapport 1 att nämnden ska sträva efter att begränsa budgetavvikelsen 2012 till
högst 15 miljoner.
Utbildningsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse med 22,2 miljoner, en förbättring med 1,9 miljoner jämfört med delårsrapport 1. Huvudorsakerna ligger på volymökningar inklusive hemspråksträning och hemspråksundervisning med 14 miljoner samt obalanser inom grundskolorna
med 9 miljoner. Vi föreslår i likhet med förslaget i samband med delårsrapport 1 att utbildningsnämnden får i uppdrag att begränsa budgetavvikelsen
till det som kan förklaras av volymförändringar i förhållande till budget
2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
Särskilda yttranden

Christina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Dan Gahnström (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 167
Hotell med mera i Hallunda - tilläggsavtal (KS/2010:335)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner tillägg till ramavtal med Living Consulting
Group AB.
Sammanfattning

Kommunen fick i slutet av 2009 en förfrågan från Living Consulting Group
AB om att anvisa en tomt vid E4/E20 i Hallunda för etablering av ett hotell.
Tomten avgränsas av Brunna idrottsplats i norr, Brunnavägen i väst, Lusernvägen i syd och avfart från E4/E20 i öst.
Kommunen och Living Consulting Group AB träffade ett ramavtal som
godkändes i kommunfullmäktige 2010-09-30 med en giltighetstid på två år.
De två åren har snart löpt och detaljplanen har varit ute på samråd 29 augusti till 26 september 2012. Planarbetet drivs med ambitionen att ha en antagen detaljplan i slutet av maj 2013.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en förlängning av direktanvisning av marken kan göras då överenskommet markpris samstämmer med
värdering av marken. Under den förlängda markanvisningsperioden om 18
månader kommer kommunen att förhandla med bolaget om slutlig överenskommelse om försäljning av marken.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunens kostnader för
framtagande av detaljplan och åtgärder av allmänna anläggningar kommer
att vägas upp av ersättning för mark och planläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-30.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-09-19, § 37.
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§ 168
Tumba äldreboende, kv Samariten 1 i Tumba, upprustning
av det tekniska brandskyddet - begäran om medel för ombyggnation (KS/2012:400)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tillstyrker tekniska nämndens begäran om medel för
ombyggnad av Tumba äldreboende på 30 miljoner kronor.
Den utökade investeringsramen föreslås bli finansierad genom ökad upplåning.
Sammanfattning

Brandskyddet i Tumba äldreboende har så stora brister att åtgärder måste
vidtas skyndsamt.
Det pågår en diskussion om fastighetens framtida användning som på sikt
kan innebära att hela eller delar av fastigheten inte längre ska användas som
äldreboende.
En eventuell evakuering av de boende till nya äldreboenden kommer dock
att ta ett antal år. Vi ser därför ingen möjlighet till att skjuta på de insatser
som krävs för att komma till rätta med bristerna i brandskyddet.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2012-08-27, § 54
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-26.

6[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-08

§ 169
Utökning av investeringsmedel för vård- och omsorgsboendet Tornet (KS/2011:324)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tillstyrker vård- och omsorgsnämndens hemställan om
utökad investeringsram med 15 miljoner kronor.
Den utökade investeringsramen föreslås bli finansierad inom ramen för
2013 års budget.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att ta fram beräkningar för kommande hyresnivåer för det aktuella boendet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har i ett beslut 2012-09-11, § 70 hemställt om
en utökad investeringsram för det särskilda boendet ”Tornet”. Projektet har
i flerårsplanen kalkylerats till 125 miljoner kronor. På grund av ändrade
förutsättningar som bland annat innehåller utökade köksytor och fyra ytterligare lägenheter har projektet i dagsläget kostnadsberäknats till 140 miljoner kronor. I detta ingår dessutom att man dragit ner kostnaderna från tidigare beräkning som låg på 151 miljoner kronor. De utökade köksytorna
hänger samman med att förvaltningen planerar att flytta matproduktionen
från Tumba äldreboende till det nya boendet. Det senare avser i första hand
matleveranserna till det särskilda boendet Alby Äng. För att få ett bättre utnyttjande av huskroppen har man dessutom planerat in fyra ytterligare lägenheter.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar för sin del att det sannolikt inte
går att reducera kostnaderna ytterligare utan att göra om projekteringen från
början och är därför beredda att tillstyrka den föreslagna utökningen av investeringsramen. Samtidigt vill vi dock peka på att det i ärendet inte finns
några beräkningar på vad det nya boendet får för hyresnivåer med den föreslagna investeringsnivån. Vi anser att ett ökat fokus måste finnas på att
åstadkomma boenden där kostnaderna för boendedelarna i så stor utsträckning som möjligt finansieras genom hyresintäkter från de boende. Det går
med nuvarande underlag inte att bedöma vilka hyresnivåer som skulle behöva tas ut från de boende och utifrån detta bedöma om byggkostnaderna är
rimliga. För att inte ytterligare försena projektet föreslår vi att kommunstyrelsen tillstyrker den utökade investeringsramen samtidigt som man uppdrar
åt vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att ta fram beräkningar kring vilka hyresnivåer som den föreslagna utbyggnaden medför och i
vilken utsträckning som boendedelen behöver subventioneras med skattemedel.
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Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-15.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2012-09-11, § 70.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-26.
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§ 170
Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring
(KS/2010:439)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i reglementet för ersättning till förtroendevalda.
Reglementet gäller retroaktivt från och med 2011-01-01.
Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer årligen en uppdatering av reglementet för
ersättning till förtroendevalda. Det har uppmärksammats att reglementet inte
omfattar ledamöter och ersättare i råd och kommittéer, varför kommunledningsförvaltningen nu föreslår att reglementet uppdateras så att även ledamöter och ersättare i råd och kommittéer får möjlighet till ersättning för sitt
uppdrag.
Reglementet bör i 1 § ha följande lydelse (föreslagen ändring understruken):
§1
Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar, utskott,
råd, kommittéer och dialogforum som tillsatts av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.
I samband med denna ändring behöver även bilaga 1 till reglementet kompletteras med nivån på ordförandearvode (föreslagen ändring understruken):
Ordförandearvoden
Brottsförebyggande rådet

Prisbasbelopp/år
0,40

Belopp i
2012 års nivå
17 600

Ändringarna ska gälla retroaktivt från och med 2011-01-01 och arvode ska
därmed betalas ut retroaktivt till de ledamöter och ersättare som är berättigade till ersättning för denna period.
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§ 171
Svar på motion - Rusta upp badplatser i Uttran (FP)
(KS/2011:165)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0428 § 79 en motion – rusta upp badplatser i Uttran. Motionären föreslår att
kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att förbättra badplatserna belägna vid dels korsningen Lillgårdsvägen/Strandvägen, dels vid Övrasjön.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-09-26 § 90 yttrat sig över motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat sitt yttrande 2012-08-28 § 180
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden gör bedömningen
att båda badplatserna är mycket små till ytan och att parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden tar gärna med sig motionärens önskemål i arbetet med ett nytt
parkprogram.
Yrkande

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

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

Petja Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 172
Svar på motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka (V) (KS/2012:87)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2013 förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets
vård- och omsorgscollege.
Ärendet

Mats Einarsson m.fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-02-23 § 23 en motion – starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka.
Motionärerna föreslår att Botkyrka kommun ska ansöka om att få ingå i
vård- och omsorgscollege efter det koncept som utvecklats av Sveriges
kommuner och landsting mot bakgrunden att vård- och omsorgssektorn står
inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla utbildad personal.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-07 § 45, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 § 36 och vård- och
omsorgsnämnden 2012-06-07 § 56.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen och föreslår istället att Botkyrka
kommun ansluter sig till det vård- och omsorgscollege som startats av
Stockholms stad.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att motionen ska
anses besvarad, men anser att möjligheterna till att starta ett vård- och omsorgscollege i Botkyrka i dagsläget är små då Stockholms stad redan driver
ett college med landstinget som huvudpartner.
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen, men framhåller som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden svårigheten att driva ett eget
college i Botkyrka utan föreslår att nämnden får mandat att ansluta till befintligt college i Stockholms stad.
Vid ett seminarium för förtroendevalda och tjänstemän från berörda förvaltningar den 27 augusti 2012 informerade en representant från vård- och omsorgscolleges ledning om villkoren och möjligheterna för Botkyrka att ansluta sig till college. Där framgick att utbildningsnämndens och vård- och
omsorgsnämndens intention att ansluta Botkyrka till befintligt college, där
Stockholms stad och Stockholms läns landsting ingår och som Sollentuna
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och Haninge kommer att ansluta sig till, i praktiken innebär att vi startar ett
lokalt college.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Jimmy Baker (M) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
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§ 173
Svar på motion - Översyn av reglerna för rätt till skolskjuts
respektive SL-kort (FP) (KS/2012:82)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Karin Pilsäter (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0223 § 23 en motion – översyn av reglerna för rätt till skolskjuts respektive
SL-kort. Motionären föreslår att en översyn görs av gällande regler, där reglerna anpassas till vad som faktiskt är rimligt gångavstånd för barn och ungdomar.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-18 § 55
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden följer skollagens regelverk för skolskjuts. Utbildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse
2012-05-31 för gällande regelverk.
Utbildningsförvaltningen anför att frångå närhetsprincipen innebär att
kommunens ska stå för resekostnaderna för alla elever som valt skola utanför närområdet. Beräknad kostnad för detta skulle uppgå till 2 380 000 kronor.
Gymnasiets avståndsgräns bestäms i skollagen. Avståndskriterierna för
grundskolan bestäms av kommunen. Det finns kommuner som har mer generösa eller restriktiva regler men Botkyrka skiljer sig inte från flertalet
kommuner.
Avsteg från regelverket görs vid delad vårdnad och växelboende. Då har
eleven möjlighet att få SL-kort. Vidare görs en bedömning av trafiksäkerheten på den aktuella vägen. Dessa bedömningar görs av Trafikrådet.
Frågan om skolkort kan också ses utifrån aspekten att den möjliggör en
ökad rörlighet för ungdomar i kommunen. Beroende på livssituationen
skulle ett SL-kort för vissa innebära att resekostnaderna inte skulle vara ett
hinder vid val av fritidsaktiviteter eller skola och för andra skulle det kunna
innebära en överväxling till mer kollektivåkande till träningar mm.
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Den kostnaden det innebär att ge alla elever ett SL-kort kan idag dock inte
motiveras med tanke på de utmaningar skolan i Botkyrka står inför. Däremot är det en fråga som bör lyftas på landstings nivå då det klart finns ett
regionalt intresse med tanke på den stora rörlighet det fria skolvalet ger. Ett
beslut gällande SL-kort på landstingsnivå skulle även göra frågan konkurrensneutral mellan olika skolaktörer.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 174
Svar på motion - Begär utdrag ur belastningsregistret (M)
(KS/2012:61)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar till personalutskottet att utreda frågan om utdrag ur belastningsregistret vid anställning av medarbetare inom vård- och
omsorgsförvaltningen och återkomma till kommunfullmäktige med förslag
till beslut.
Ärendet

Kia Hjelte (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-23 §
23 en motion – begär utdrag ur belastningsregistret. Motionären föreslår att
obligatorisk kontroll införs mot belastningsregistret vid anställning av medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen, såväl fast personal som vikarier.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-12 § 54.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att konsultera personalutskottet i ärendet då det är en komplex fråga som påverkar hela kommunen och att det därför krävs ett kommunövergripande ställningstagande.
Ärendet bör därför remitteras till personalutskottet för vidare utredning och
ställningstagande.
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§ 175
Svar på motion - Brantbrinks idrottsplats - parkering (M)
(KS/2010:407)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att utöka antalet parkeringsplatser vid Brantbrinks idrottsplats
samt att se över antalet cykelparkeringsplatser.
Ärendet

Lennart Lundell (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201010-28 § 192 en motion – Brantbrinks idrottsplats – parkering. Motionären
föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att snarast utreda
och planera för att utöka befintliga parkeringsplatser på Brantbrinks idrottsplats.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-02-07 § 7 yttrat sig över motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat sitt yttrande 2012-08-28 § 179.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden konstaterar att
den yta som finns väster om fotbollsplanerna kan iordningsställas till parkeringsplatserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker motionen. Nämnden utreder
gärna – tillsammans med kultur- och fritidsnämnden – behovet av fler parkeringsplatser. Även antalet cykelparkeringar bör ses över.
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§ 176
Svar på motion - Bättre framkomlighet vid icke signalreglerade korsningar på väg 226 i Tullinge (FP) (KS/2010:97)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Peter Siebert (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-0225 § 47 en motion – bättre framkomlighet vid icke signalreglerade korsningar på väg 226. Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att vidta åtgärder vid icke signalreglerade korsningar på väg
226.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-08-28 § 178.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden konstaterar att väg 226 är en statlig väg som förvaltas av Trafikverket. För närvarande genomför Trafikverket i samarbete med kommunen
ett projekt som bl.a. syftar till att höja trafiksäkerheten på väg 226 mellan
Tullinge och Tumba. I den förstudie som nyligen varit ute på samråd finns
förslag på åtgärder för att öka framkomligheten i korsningarna som ansluter
till väg 226. Dessutom finns förslag på åtgärder för ökad trafiksäkerhet och
tillgänglighet samt bättre skydd för vattentäkten och mot buller.
Arbetet med dessa åtgärder kring 226:an kommer att påbörjas under 2013.
Parallellt med förstudien pågår framtagande av arbetsplan för gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge. Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2010 haft pengar reserverade för att påskynda arbetet med gång- och
cykelvägen och ambitionen är att även detta arbete ska påbörjas under 2013.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 177
Svar på medborgarförslag - Inför en företagardag i Botkyrka kommun (KS/2012:290)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att anordna en
företagardag för Botkyrka kommuns företag.
Näringslivsenheten vid kommunledningsförvaltningen har i sin verksamhetsplanering för hösten 2012 planerat en kväll för näringslivet i november.
Medarrangörer i nuläget är Företagarna Botkyrka Salem, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum samt Botkyrka turistförening. Kvällens syfte är att
marknadsföra och inspirera näringslivet i Botkyrka kommun - en kväll där
företagarorganisationernas pristagare under året uppmärksammas i ett mer
offentligt sammanhang. Aktuella priser är Årets företagare, Årets nyföretagare, Årets ungdomsföretagare samt årets Turistföretag. Upplägget planeras
i ordningen inspirationstalare, prisutdelning, underhållning, middag och
mingel. Föreslagen plats är Subtopia. Medarrangörerna går in med antingen
finansiering, marknadsföring samt praktisk hjälp och stöd i planeringen och
utförandet av galan. Vi genomför dessutom en större satsning för att stärka
näringslivet i Botkyrka. Vi har till exempel förstärkt kommunens näringslivsenhet, inrättat en företagslots som kan hjälpa till med rådgivning och
kontakter i kommunen och vi genomför företagsbesök för att få en kontinuerlig dialog med vårt lokala näringsliv. Målsättningen är att Botkyrka ska ha
ett företagsklimat i topp 30 bland Sveriges kommuner år 2017.
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§ 178
Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (SEN/2012:102,
KS/2012:412)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport januari till augusti 2012 för
kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen godkänner bidrag till Sörmlandsleden på 40 000 kronor i
verksamhets- och skötselbidrag. Anslaget finansieras inom kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapporter för perioden januari till och med
augusti 2012.
I delårsrapporterna för kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen finns en ekonomisk redovisning av periodens resultat och prognostiserat utfall för året. Prognosen för kommunledningsförvaltningen visar ett
överskott mot budget på 2,7 miljoner. Serviceförvaltningens prognos innebär ett resultat på plus 11,0 miljoner, vilket är 7,9 miljoner högre än budgeterat resultat. I rapporterna 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.
Programarbetet för Hågelby, Eriksberg och Lindhov avslutas som exploateringsprojekt och redovisar ett underskott på 8,3 miljoner kronor. Arbetet
med programmet kommer att fortsätta och avslutas i andra former.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-20.
Särskilt yttrande

Christina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 179
Projektbeskrivning för Botkyrka kommuns äldreplan Tryggt att åldras i Botkyrka (KS/2012:416)
Beslut

Kommunstyrelsen antar projektbeskrivningen och uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att samordna arbetet med äldreplanen.
Sammanfattning

Syftet med att ta fram en äldreplan är att skapa trygghet för Botkyrkas invånare genom att informera om kommunens verksamheter och framtida planer
för äldre (gruppen +65).
Då flera av kommunens förvaltningar driver verksamhet som direkt eller indirekt riktas till målgruppen +65 är det viktigt att kommunen tar ett samlat
grepp om äldrefrågan och arbetar fram en gemensam strategi. Det kan exempelvis handla om rekrytering av personal från gymnasieskolan, boendeoch tillgänglighetsfrågor, teknikfrågor, stimulansfrågor samt sociala och
kulturella frågor. För att nå framgång i det strategiska arbetet som rör äldreområdet bör därför inte planen bara vara en angelägenhet för vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning utan också för övriga nämnder och förvaltningar. Äldre människors behov är och bör vara en fråga för hela kommunen.
Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 180
Tumba tennisklubb och tennisanläggningen Pelletäppan
(KS/2012:417)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hantera den uppkomna situationen i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-09-26.
Sammanfattning

Stängningen av anläggningen Pelletäppan har inneburit att Tumba tennisklubb har tappat merparten av sina intäkter. Det innebär att föreningen
för närvarande inte kan fullfölja de åtaganden man har gentemot banken och
kommunen.
Med anledning av den uppkomna situationen finns det ett behov av att få ett
beslut kring den fortsatta hanteringen av frågan från kommunens sida. Anledningen till detta är i första hand att följande frågor behöver klarläggas:
1) Hantering av kommunens fordran och det lån som kommunen gått i
borgen för.
2) Vem ska ta ansvar för den aktuella tennishallen?
3) Hur ska kommunen eventuellt medverka till att föreningen ska
kunna fortsätta att bedriva tennisverksamhet?
Kommunledningsförvaltningen har följande förslag till fortsatt hantering av
situationen:
1) I avvaktan på att förutsättningarna för föreningens fortsatta tennisverksamhet på anläggningen vid Pelletäppan klargörs ska kommunen varken driva några krav på föreningen eller skriva av den fordran som uppstått med anledning av att borgensåtaganden fullföljs.
2) Vi bör på liknande sätt hantera den fordran kommunen har på föreningen för det lån som kommunen lämnat.
3) Kommunen bör skyndsamt ha en dialog med föreningen kring löpande kostnader för anläggningen som t.ex. försäkringskostnader.
4) Kommunen och föreningen ska gemensamt se på möjligheterna att
skapa förutsättningar för fortsatt tennisverksamhet på i första hand
nuvarande anläggning på Pelletäppan.
5) Frågan om kommunens fordran på föreningen kopplat till nuvarande
anläggning bör diskuteras i samband med en eventuell ny anläggning utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-26.
Särskilt yttrande

Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 181
Rekommendation - BUS-överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan
kring barn i behov av särskilt stöd (KS/2012:201)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till BUS-överenskommelse.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting samt kommunerna har fått i uppdrag av Kommunförbundet Stockholms län (presidiegruppen) att ta fram en överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd – den så kallade BUS-överenskommelsen.
BUS-överenskommelsen ska i huvudsak vara stöd till ledningen och cheferna inom kommunernas och landstingets förvaltningar och verksamheter.
Den tydliggör framför allt:
• Gemensamma utgångspunkter för samverkan
• Chefernas ansvar för en fungerande samverkan
• Strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan såväl politiker som tjänstemän
• Uppföljning av samverkan på lokal och regional nivå.
Kommunförbundet i Stockholms län önskar få kommunernas ställningstaganden till BUS-överenskommelsen.
Kommunledningsförvaltningen har fått besked från socialförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen att förvaltningarna inte har några synpunkter på
förslaget till BUS-överenskommelse.
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§ 182
Projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet om
miljonprogrammets förnyelse - godkännande att vara
medsökande (KS/2012:413)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Botkyrka kommun är medsökande i IVL
Svenska miljöinstitutets projektansökan till Formas och Vinnova i syfte att
genomföra ett treårigt utvecklingsprojekt om miljonprogrammets förnyelse.
Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har ansökt om bidrag till ett större svensk-finskt
hållbarhetsprojekt som ska pågå i tre år. IVL vill förlägga det konkreta genomförandet till Alby och önskar få Botkyrka kommun som medsökande
och medfinansiär. Kommunens medfinansiering avser egna arbetsinsatser,
på normalt sätt för den här typen av EU-projekt. Insatsen uppgår till 1,8 miljoner kronor fördelat på tre år och på arbetsinsatser inom hela kommunkoncernen. Projektet ska resultera i konkreta åtgärder i Alby, framtagna genom
en metod med dialog med och deltagande av boende och verksamma i Alby.
Hur ett sådant projekt blir upplagt och genomfört kommer att avgöras i ett
senare skede, om projektansökan blir beviljad och i så fall på vilka villkor.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-09-19, § 36.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
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§ 183
Svar på remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida
konsumentstöd (SOU 2012:43) (KS/2012:358)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar serviceförvaltningens tjänsteskrivelse som
kommunens yttrande över remissen Konsumenten i centrum – ett framtida
konsumentstöd (SOU 2012:358).
Sammanfattning

Förslaget att Konsumentverket ska vägleda enskilda konsumenter är positivt
och därmed säkerställs en lägsta nivå för direktrådgivning till enskilda över
hela landet. För kommuner med konsumentvägledning frigörs resurser som
skulle kunna användas för det förebyggande uppsökande arbetet. Konsumentverkets first-line support är dock att ses som ett komplement till den
kommunala konsumentverksamheten och skillnaderna mellan vilken service
olika kommuner erbjuder sina invånare riskerar att bestå. För att säkerställa
ett likvärdigt konsumentstöd skulle Konsumentverket behöva mer resurser
för sin direktrådgivning med representanter på lokal eller regional nivå samt
ett ansvar även för den uppsökande verksamheten på lokal nivå. Alternativet
vore att utnyttja den lokala förankring som redan finns i den kommunala
konsumentverksamheten och som incitament till kommunerna erbjuda ett
statligt stöd liknande det som erbjuds kommuner med energi- och klimatrådgivning.
Konsumentrådgivaren vid serviceförvaltningen har yttrat sig över remissen i
tjänsteskrivelse 2012-09-17.
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§ 184
Firmatecknare 2012 - 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
utredningschef Anna Giotas Sandquist
enhetschef 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, enhetschef
Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller
upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

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. Under punkten 5 har exploateringschef Heléne Hill lagts till.
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§ 185
Medgivande att motta medel - Projektansökan - individanpassat mottagande för högskoleutbildade (KS/2012:405)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens begäran om ett medgivande för att ansöka om 3 258 000 kronor från
Integrationsfonden
Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden medfinansierar projektet Individanpassat mottagande för högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-31 § 45
att begära om ett medgivande från kommunstyrelsen för att ansöka om
3 258 000 kronor från Integrationsfonden samt begära om medgivande för
att medfinansiera projektet Individanpassat mottagande för högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Syftet med projektet är att högutbildade utrikesfödda Botkyrkabor ökar sin
anställningsbarhet och kommer snabbare ut i arbete som motsvarar deras
utbildning. De faktorer som påverkar anställningsbarheten för högutbildade
utrikesfödda är många, däribland språkkunskaper, tillgång till nätverk och
kunskap om arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens höga krav på språk, kompetens och erfarenhet tillsammans med fördomar och diskriminering påverkar individens möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Övergripande
samhällsfaktorer som motstridiga regelverk och brist på samverkan mellan
myndigheter, tidskrävande processer för ekvivalering och brister på kompletterande utbildningar för högutbildade är ytterligare exempel på hinder.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2012-08-08.
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§ 186
Medgivande att teckna samarbetsavtal med Röda Korset projektet yrkeskompis (KS/2012:404)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tecknar samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt avsätter 650 000 kronor till projektet.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-30 § 46
att begära ett medgivande från kommunstyrelsen om att teckna samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt att avsätta 650 000
kronor till projektet.
Projektet Yrkeskompis drivs av Röda Korset i Stockholm. Genom att matcha nyanlända invandrare med ”etablerade” Botkyrkabor1 är syftet att de
nyanlända ska få en introduktion till den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utöka både sitt sociala och sitt yrkesrelaterade nätverk. Matchningen
ska bygga på ömsesidighet, då även de etablerade ska få nya kunskaper och
utöka sina nätverk.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit en fråga
om samarbete från Röda Korset avseende projekt Yrkeskompis. Ett sådant
samarbete riktar sig till våra studerande på sfi, grundläggande vuxenutbildning och Etableringsprogrammet, vilket motsvarar cirka 700 personer. Röda
Korset kan uppskattningsvis matcha 150-200 par (nyanländ + etablerad) per
år.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en
tjänsteskrivelse 2012-08-08.

1

I första hand kommer Botkyrkabor rekryteras som frivilliga, men även frivilliga från övriga kommuner i länet kommer
att rekryteras till projektet.
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§ 187
Verksamhetsbidrag till Tullinge-Tumba finska förening
(KS/2010:370)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Tullinge-Tumba finska förening 100 000 kronor
i bidrag ur statsbidraget för finska förvaltningsområdet, för att under 2012
fortsätta olika insatser som stöd för införandet av det finska förvaltningsområdet i Botkyrka och för revitalisering av den finska kulturen och språket.
Föreningen ska samarbeta med Finska PRO, Sverigefinska skolan och
Finska församlingen.
Föreningen ska senast i december 2012 skriftligen rapportera genomförda
aktiviteter till kommunen.
Sammanfattning

Tullinge-Tumba finska förening har ansökt om medel för att fortsätta det arbete som startade 2010. Föreningen har fått bidrag vid två tillfällen med
100 000 kronor per gång. Det senaste bidraget beviljades i juni 2011.
De planerade insatserna omfattar kulturaktiviteter, information till den sverigefinska gruppen och dialog med kommunen. Ansökan ligger i linje med
kommunens arbete med genomförande av det finska förvaltningsområdet.
Om anslaget beviljas kommer kommunen och föreningen att förnya den nu
gällande överenskommelsen om insatsernas genomförande. Anslaget avser
verksamhet under 2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-30.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-09-07, § 38.
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§ 188
Förstudierapport Unesco-centrum (KS/2011:330)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av förstudierapporten om Unesco-centrum.
Kommunstyrelsen går in i en projektfas mellan den 1 oktober 2012 och 31
maj 2013 med syfte att påbörja en uppbyggnad av ett lokalt Unescocentrum i brett partnerskap.
Kommunstyrelsen avsätter 70 000 kronor för att finansiera Botkyrkas del i
projektfasen vilket är samma belopp som övriga kommuner. Medlen tas
från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kommunstyrelsen utser Jens Sjöström och Jimmy Baker till Botkyrkas representanter i interimsstyrelsen för projektfasen.
Övriga kommuner och Mångkulturellt centrums styrelse utser sina representanter i projektets interimsstyrelse.
Sammanfattning

En förstudie för att se över förutsättningarna att etablera Nordeuropas
första lokala Unesco-centrum med nationell bäring och brett partnerskap
har genomförts mellan den 9 januari och 20 juni 2012.
Förstudien är ett led i uppfyllandet av Botkyrka kommuns interkulturella
strategi och har möjliggjorts genom Botkyrkas mångåriga samarbete med
Unesco inom ramen för kommunens medlemskap i ECCAR (Europeiska
koalitionen av städer mot rasism).
Förstudiens resultat visar att Botkyrka har förtroende bland de aktörer som
har intervjuats. Botkyrka har stöd att ta nästa steg i etableringen av ett lokalt Unesco-centrum med brett partnerskap och nationell bäring. De intervjuade representerar en bredd av aktörer från lärosäten, offentlig och frivillig sektor. Resultatet ger också stöd för att fortsätta att fördjupa kunskapen om de tre identifierade sakområdena – platsidentitet och social
sammanhållning i en etniskt och religiöst blandad befolkning samt interreligiös dialog.
Under förstudien har ett antal kommuner tagit beslut om att gå in i partnerskap med Botkyrka för att projektet ska kunna realiseras. Varje kommun bidrar med 70 000 kronor. I skrivande stund är Malmö, Eskilstuna
och Botkyrka överens om att gå in tillsammans i en projektfas.
Utöver dessa kommuner, kommer Open Society Institute (OSI) att stödja
genomförandet av projektfasen. De går in med samma belopp som det totala antalet kommunerna lägger tillsammans. Överenskommelsen med OSI
är att andra kommuner kan ansluta under pågående projektfas och att OSI
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bygger på sitt stöd i sådant fall. Vi för just nu samtal med ytterligare tre
kommuner, varav vilka vi räknar med att åtminstone en ska ansluta sig.
Vi planerar därför för en budget på 560 000 kr för projektfasen mellan den
1 oktober 2012 och 31 maj 2013. Budgeten kommer att användas för att
starta upp nätverk av aktörer och forskare som vill bidra till utvecklingen
av konkret praxis. Den kommer också att användas till att utveckla arbetsgrupper och konceptet med workshopserier som mötesplast och kunskapsutveckling. Tidplanen är att inviga den lokala Unesco-centret den 1 september 2013.
Varför är det här viktigt för Botkyrka?

I dagsläget är det för få svenska aktörer som tar ett konkret ansvar för att det
utvecklats ett långsiktigt och hållbart samspel mellan människor i en etniskt
och religiöst blandad befolkning. Det lämnar ett alltför tungt ansvar på de
enskilda kommuner och delar av civilsamhället som lever med utmaningen
till vardags.
Botkyrka är en relativt liten kommun, men vi har en stark ställning både på
regional och nationell nivå i frågor om lika rättigheter och utveckling i en
etniskt och religiöst blandad befolkning. Ett centrum med nationell bäring
och brett partnerskap i frågor om en hållbar interkulturell utveckling gör att
de metoder och insatser vi genomför i Botkyrka kan förfinas och vässas och
prövas i olika pilotverksamheter i samarbete med andra aktörer runt om i
Sverige. Unescos inramning gör att vi får en direkt kanal för spridning också
utanför Sverige. Att sätta Botkyrka på kartan i Sverige och världen stärker
vårt självförtroende och varumärke.
Ett framtida Unesco-centrum bygger på ett jämlikt samspel mellan civilsamhälle, forskning och offentlig förvaltning. Botkyrkas civilsamhälle
kommer att utvecklas och stärkas genom projektet då ett viktigt syfte är att
utveckla samarbetet mellan förvaltning och lokalsamhälle som grundläggande del i våra samhällsanalyser och för att identifiera insatser som får
önskad effekt inom ramen för frågor om identitet, sammanhållning och dialog i en etniskt och religiöst blandad befolkning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-01.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-09-07, § 37.
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§ 189
Svar på revisionsskrivelse - granskning av ekonomistyrning (KS/2012:320)
Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-09-25 som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunens ekonomistyrning. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet
och en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning
av detta.
Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i alla delar. Det
gäller främst områdena uppföljning och kontroll, samt rutiner kring stöd och
information.
Kommunstyrelsen kommer inom kort att inleda ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att uppnå en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning som
bidrar till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet.
Särskilda insatser för att utveckla stödsystemen kommer att genomföras redan på kort sikt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
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§ 190
Svar på revisionsskrivelse - granskning av finansverksamheten (KS/2012:322)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2012-09-24 som svar på revisionsrapporten avseende finansverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra
de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.
Sammanfattning

Revisionen har genom PwC genomfört en granskning av finansverksamhetens ändamålsenlighet och följsamheten till kommunens finanspolicy. Sammanfattningsvis är bedömningen att kommunen i huvudsak har en ändamålsenlig finansverksamhet och att följsamheten till finanspolicyn är tillfredställande. I rapporten framförs vissa förbättringsåtgärder som bör åtgärdas. De framförda synpunkterna avser följande:
•
•
•
•

Säkerställa att finanspolicyn är ändamålsenlig, bl.a. gällande ansvarsfördelning
Säkerställa en tillräcklig intern kontroll av finansverksamheten
Säkerställa att kommunen tar till vara de fördelar som STIB ger genom att fullmakter enligt finanspolicyn undertecknas
Säkerställa att innehållet i finansrapporten till kommunstyrelsen är i
enlighet med policyn

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-24.
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§ 191
Förlängning av samarbetsavtal avseende kommunal
energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun samt KSL (KS/2012:331)
Beslut

Kommunstyrelsen undertecknar samarbetsavtal avseende kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun
(Uppsala län) samt kommunförbundet Stockholms län
Sammanfattning

Samarbetet om kommunal energi- och klimatrådgivning har i nuvarande organisation pågått 2011-2012, och avtalet föreslås förlängas 2013-2014.
Efter utvärdering av avtalet beslutade referensgruppen 19 april rekommendera att kommunerna undertecknar ett nytt avtal. Inom kommunförbundet
Stockholms län (KSL) beslutade miljö- och samhällsutvecklingsberedningen 23 maj att också ställa sig bakom förslaget om en förlängning, likaså styrelsen 15 juni.
Förlängningen innebär inga förändringar för de anslutna kommunerna. En
förändring som dock kan ske är att ansvaret för hemsidan flyttas från Stockholms stad till en annan värdkommun. I nuläget är dock detta inte klart.
För Botkyrka kommun innebär det att energi- och klimatrådgivaren, placerad i Botkyrka, fortsätter med projektledning inom det regionala samarbetet
på halvtid och lokalt arbete på minst kvartstid. Kostnaden är fullt finansierad med statliga bidrag.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-12.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-09-19, § 38.
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§ 192
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Lennart Lundell (M)
Asta Holm (M)
Lillmalmsvägen 6 B
147 71 GRÖDINGE
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Christina Tibblin (M)
Willy Viitala (M)
Värmlandsvägen 9 B, 1 tr
123 48 FARSTA
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ordförande efter Katarina Berggren (S)
Peter Nyberg (S)
Adressen döljs på begäran
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2015-01-15
Ledamot efter Kristin Thörn (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Serkan Köse (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Peter Nyberg (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-06-04 § 139 och 2012-09-03 § 164 följande fyllnadsval:
ny ledamot i arbets- och näringslivsberedningen efter Lennart Lundell (M).
ny ledamot i brottsförebyggande rådet efter Kristin Thörn (S).
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Följande avsägelser har inkommit:

Christina Tibblin (M), ersättare i demokratiberedningen.
Serkan Köse (S), ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen.
Katarina Berggren (S), ledamot och ordförande i klimat- och planeringsberedningen.
Karin Fernstedt (S), ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.
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§ 193
Anmälningsärenden (KS/2012:49, KS/2012:48, KS/2012:8)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 31 augusti 2012, dnr KS/2012:48.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-09-07, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2012-09-13, dnr
KS/2012:8.
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2012-08-13.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2012-09-07.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-09-19.
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§ 194
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 augusti 2012, dnr KS/2012:47.
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Delårsrapport 2 2012 (KS/2012:345)

Vi kan till en början konstatera att, ännu en gång, skatteintäkterna för 2012 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 prioriterat ordning och reda i statsfinanserna,
prioriterat arbetslinjen och infört reformer som fyra 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, 175 Mkr, än det som var budgeterat i ettårsplanen för 2012. En del av resultatet
är dock av engångskaraktär (från AFA Försäkring).
Tyvärr finns det samma problem att peka på även i den andra delårsrapporten. Det är givetvis
inte bra att Vård- och omsorgsnämnden (VoN) och Utbildningsnämnden (UTBN) ser ut att
fortsatt gå mot stora 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 det inte går att få
kontroll över är en fjärde.
Vi moderater kommer därför, i vårt förslag till ettårsplan, fortsatt lägga en särskild tonvikt vid
att adressera Vård- och omsorgsnämndens problem och behov.

Jimmy Baker

Christina Lundgren

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
2012-10-08

Ärende 166
Delårsrapport 2 2012
De i delårsrapporten nu redovisade kostnaderna för program- och planarbete,
kopplat till i huvudsak den planerade familjeparken i Hågelby, samt kostnader mer
direkt kopplade till exploateringen i Hågelby, uppgår till sammanlagt 19,6 mkr vilket
är ett överskidande av budgeterade medel med 8,3 mkr. Därutöver tillförs 2,5 mkr
från 2013, benämnt ”projektorganisation Hågelbyparken”, i kommunstyrelsens
driftram i flerårsplan 2013 – 2016. Det är rimligt att anta att denna projektorganisation kommer att bestå i åtminstone i fyra år vilket i så fall betyder en
ytterligare kostnad på 10 mkr. Sammantaget för redan nedlagda kostnader och för
planerade kostnader för kommunens projektorganisation för Hågelbyparken uppgår
förmodligen till cirka 30 mkr.
Miljöpartiet de gröna yrkade avslag till detaljplan 1 med tillhörande avtal när ärendet
behandlades av kommunfullmäktige på junimötet 2012. Vi kunde inte acceptera
exploatörens svaga åtagande vad gäller åtgärder för att minimera negativ miljö- och
klimatpåverkan. Men vi kunde heller inte acceptera de avtal som reglerar
ekonomiska åtagande mellan kommunen och FLAB då avtalen enligt vår mening
gynnar exploatören på kommunens bekostnad. Den så kallade nyttoprincipen som
innebär att kostnader ska fördelas utifrån vilken nytta var och en part har är gravt
åsidosatt enligt vår mening.
Den nu samlade bilden av ekonomin i hågelbyprojektet fanns inte tillgänglig när
kommunfullmäktige i juni fattade beslut om detaljplanen med tillhörande avtal. Det
ser betydligt värre ut än vad som då var känt. Men redan då hävdade Miljöpartiet att
det för kommunen är en mycket dålig affär där bland annat marken och fastigheterna
är kraftigt undervärderade utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Med avtalsskrivningarna blev det klarlagt att kommunens inriktning att exploateringsverksamhet
ska ge ekonomisk överskott, är praktiskt taget omöjlig att uppnå. Detta eftersom
bland annat avtalsskrivningar binder kommunen till dåligt ekonomisk utfall även för
planerade detaljplaner 2 och 3. Exempelvis är markvärderingen om cirka 75 kr per
kvadrat meter för området som omfattar detaljplan 1 nedsatt till cirka 50 kr per
kvadratmeter för det resterande området som omfattar detaljplanerna 2 och 3.
Miljöpartiet ser inga möjligheter att kommunen i den fortsatta processen kan hämta
hem de stora nedlagda och planerade kostnader som etablering av familjeparken
innebär. Det gäller vare sig om de överklagade besluten av detaljplanen och affären i
övrigt vinner laga kraft eller inte. Kommunens intäktsmöjligheter är marginella i förhållande till kostnaderna. Exploatören ska enligt avtal betala 650 000 kr i planavgift
för detaljplan 1 om planen vinner laga kraft. Med samma ekonomiska nivå för de
kommande detaljplanerna så får kommunen in cirka 2 mkr i sammanlagd intäkt.
Med redovisningen i delårsrapport 2 2012 tvingas vi tyvärr konstatera att för Botkyrka
kommuns skattebetalare är etableringen av familjeparken en än sämre affär än vad

som var känt vid kommunfullmäktiges beslut i juni. Cirka 20 mkr har det redan kostat
och mer blir det.
Bosse Olsson (MP)

Dan Gahnström (MP)

YRKANDE
2012-10-08
Svar på motion – Rusta upp badplatser i Uttran (FP)
Med tanke på kommunens klimatmål känns det väldigt främmande att kultur- och
fritidsnämnden avstryker motionen på grund av bristande möjligheter till parkeringsplatser.
Folkpartiet anser att det vore positivt med badplatser som man går eller cyklar till.
Motions intentioner med de två badplatserna är att rusta upp och förbättra dem utifrån deras
förutsättningar. Tanken är inte att de ska vara storskaliga badplatser utan små mysiga platser
för boende i Uttran.
Med hänvisning till det som anförs ovan yrkar Folkpartiet
Att

kommunfullmäktige bifaller motionen

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-10-08
Ärende 171

Rusta upp badplatser i Uttran (KS/2011:165)

Vi delar motionärens intentioner kring att förbättra badplatserna i Uttran. Dessa skulle kunna
bli mycket trevligare än vad de är idag. Tyvärr så innehöll motionen ifråga inte något
utredningsuppdrag om att utreda kostnaderna för sådana åtgärder.
Vi kan därför inte yrka bifall till motionen, då det inte är ansvarsfullt att bara yrka på att
införa/anlägga något utan att veta vad det kan komma att kosta. Enligt vår mening har
Samhällsbyggnadsnämnden landat rätt här när man vill lyfta in badplatserna i arbetet med ett
nytt parkprogram.
Vi ser fram emot att ta del av parkprogrammet när det först kommer att tillställas
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Jimmy Baker

Petja Svensson

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-10-08
Ärende 173

Svar på motion – Översyn av reglerna för rätt till skolskjuts respektive
SL-kort (FP) (KS/2012:82)

Vi Moderater lyfte först frågan om SL-kort till eleverna i Barn- och ungdomsnämnden i ett
yrkande ihop med FP och KD, så tidigt som 2006-12-14. Moderaterna lade även en motion
om detta 2011-04-28, en motion som senare avslogs.
Vi har, i våra förslag till fler- och ettårsplaner budgeterat för en sådan reform, vilket dock inte
våra alliansvänner har. Vi gläds dock över att FP, ånyo, fått upp frågan på dagordningen,
dessutom kompletterad med utökat resonemang kring avståndsgränserna och de bedömningar
som görs kring dessa.
Närhetsprincipen är i detta avseende inte bra - den hämmar det fria skolvalet. Det finns en
inbyggd mekanism som snedvrider skolvalen till de geografiskt närmaste kommunala
alternativen. Det i sin tur motverkar en sund konkurrens på området, där den bättre, eller mer
intressant profilerade kommunala, eller externt drivna, skolan aktivt motarbetas. På en
fungerande marknad ska det inte få finnas subventioner som stimulerar vissa aktörer framför
andra aktörer.
Vi tycker att det är rimligt att man ser över avståndsbestämmelserna i regelverket för
skolskjuts, precis som motionären ställer vi oss frågande till huruvida det är rimligt med
dagens förhållandevis långa avstånd, framförallt för de mindre barnen.
Därutöver anser vi att policyn bör ändras så att ett SL-kort utgår till alla elever med längre än
dessa avstånd från den skola de själva har valt - oavsett om huvudmannen är kommunal eller
extern. Denna frihetsreform blir extra viktig i de områden som generellt anses ha svaga
sociala förhållanden och socioekonomiska strukturer som förhindrar de unga i området att
uppnå sin egna, fulla potential.
Vissa av de elever som växer upp i socialt svaga områden kan därigenom förvägras
möjligheten att fritt välja skola, om föräldrarna saknar ekonomiska möjligheter att skjutsa
barnen eller köpa ett SL-kort till dem. Vi ser det som något utjämnar de socioekonomiska
skillnaderna och ger lika möjligheter till alla – oavsett tjockleken på plånboken hos
föräldrarna.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla motionen.

Jimmy Baker

SÄRSKILT YTTRANDE
Svar på motion – Bättre framkomlighet vid icke signalreglerade korsning på väg 226 i
Tullinge
Folkpartiet vill tacka för svaret på motionen, även om det tagit lång tid att få fram ett svar på
den.
Precis som det står i svaret är vägen en statlig väg och det är bra att kommunen tillsammans
med Trafikverket nu genomför ett projekt som syftar till att höja trafiksäkerheten på vägen. Vi
får hoppas att detta genomförs på ett bra sätt. Studerar man de planer som finns på åtgärder så
kan några vägar som mynnar ut på väg 226 i Tullinge stängas, och dessutom kommer ett antal
nya trafikljus sättas upp.
Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs på ett sådant sätt så att inte trafiksituationen genom
Tullinge blir än mer besvärande med ännu längre köer pga att trafiken på väg 226 tvingas till
fler stopp. Kommunen bör dessutom titta på vad som kan göras för att underlätta för trafik att
komma ut på väg 226 på de vägar som kommunen råder över. En sådan åtgärd skulle t ex
kunna vara att tillskapa en egen fil för de fordon som ska svänga ut till höger från
Flottiljvägen.
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Kommunstyrelsens delårsrapport 2 (KS/2011:412)

Det är, som tidigare nämnt, olyckligt att Utbildningsförvaltningen överdebiteras av ITavdelningen inom ramen för 1-1 satsningen. Resultatet av detta blir ju som bekant att
Serviceförvaltningen går mot ett överskott på 11 Mkr. Vi utgår fortfarande ifrån att detta
rättas till då vi anser att det är bättre att en större del av medlen faktiskt behålls inom
Utbildningsförvaltningen och används till verksamhet snarare än omvandlas till
överskott/vinst i en annan förvaltning.
Vidare vill vi anmärka på införandet av det nya HRM-systemet, som har varit behäftat med
problem och större kostnader än förväntat. Vid införandet stod en stor del av kommunens
anställda utan lön från ett par dagar till flera veckor (i enstaka fall längre). Detta är inte
acceptabelt.
Hanteringen av fritidspolitikernas arvoden har också, i en del fall, fungerat mindre bra.
Frågor som vi har är huruvida upphandlingen som gjordes ger möjligheter att kräva ersättning
och huruvida den vinnande parten i upphandlingen fick denna på basis av pris eller kvalitet?
Hur testad var produkten innan införandet i kommunen?

Jimmy Baker

Christina Lundgren

bp
BOTKYRKAPARTIET

Kommunstyrelsen

Yttrande
2012-10-08

Projektbeskrivning för Botkyrkas äldreplan – Tryggt att åldras i Botkyrka.
(KS/2012:416)
Vi i Botkyrkapartiet välkomnar förslaget om en äldreplan för de äldre generationerna av
kommuninvånarna med syftet att det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka.
Redan under 2006 föreslog vi att kommunen skulle upprätta en äldreplan och att denna plan
skulle Vård- omsorgsnämnden kunna ansvara för.
Vi ser nu att i liggande förslag blir det Vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen som får
uppdraget att samordna arbetet med andra förvaltningar om äldreplanen, vilket verkar vara en
både praktisk och genomtänkt strategi.
Man skriver att äldre människors behov är och bör vara en fråga för hela kommunen, vilket vi
instämmer i och gärna med tillägget att det är den äldre generationens berättigade krav.
När det gäller genomförandet är målet att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut i frågan i
början av 2013 och under första kvartalet ska äldreplanen kunna vara färdig.
Det är vår förhoppning att denna tidsplan håller, men skulle det bli lite förskjutning under 2013
ser vi hellre det än att hasta fram ett förslag som det senare kan bli problem med.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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Tumba Tennisklubb och tennisanläggningen Pelletäppan (KS/2012:417)

Vi vill, genom detta yttrande, markera vårt stöd för den föreslagna hanteringen av
tennisklubben och anläggningen Pelletäppan. Vi vill också ha dessa frågor belysta innan vi
kan ta slutgiltig ställning till problemställningarna som sådana.
Detta då ärendet är av en särskild principiell vikt framförledes och visavi våra andra
föreningar som kommunen har borgensåtaganden gentemot. Är det verkligen självklart att
kommunen och skattekollektivet alltid ska rycka ut när en elitsatsande förening är i
ekonomiskt trångmål? Vi har haft flertalet exempel på detta under åren, från såväl handbollen,
som innebandyn som fotbollen.
Med det sagt så anser vi att tennisen har en plats i Botkyrka och har därför även motionerat
(120223) om att utreda förutsättningarna för att tennisen som idrott ska kunna finnas kvar i
kommunen. Vi har dock inga låsningar vid en särskild anläggning utan vill helt undersöka
möjligheterna att få en bra lösning där en eller flera externa aktörer bör kunna vara
intressenter.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Petja Svensson

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.35
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 till kl 17.27 § 185
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Olsson Bosse, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers till 17.05 § 173
Ros Inger, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Christina, ers
Strömberg Therese, ers
Gahnström Dan, 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

Peter Nyberg §§ 186-194

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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