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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:15

Beslutande

Enligt bilaga

Ersättare

Enligt bilaga

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef), Emanuel Ksiazkiewicz, Elisabet Biström, Maxwell Mandela, Carl Widercrantz (politiska sekreterare)
Gabriel Melki (S)
Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, 2012-09-05 kl 13:00

Sekreterare

Paragrafer

141-164

Anna Asp

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-09-03

Anslaget den

Nedtas den

2012-09-06

2012-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 141
Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka
kommun (KS/2011:16)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar föreslagen upphandlings- och inköpspolicy.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekten av den
nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till kommunstyrelsen.
Reservationer

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

Nu gällande upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2005-09-29
och reviderades 2008-06-17. Sedan dess har förändringar skett på upphandlingsområdet och från den 15 juli 2010 har ytterligare förändringar i lagstiftningen trätt ikraft. En del av reglerna innebär en skärpning på upphandlingsområdet för Botkyrka kommun som upphandlande myndighet.
Förvaltningen föreslår förändringar och förtydliganden i den nuvarande upphandlingspolicyn. Den nya policyn föreslås inte enbart omfatta upphandling
utan även inköp och avrop av varor, tjänster och entreprenader. Ny utformning av avtalsbestämmelse avseende kollektivavtal föreslås. Beloppsgränser
för direktupphandling justeras och begränsningar för förvaltningarna införs
avseende upphandlingar över beloppsgränsen för direktupphandling. Krav på
delegation och utbildning införs för de anställda som utses att göra inköp och
beställningar. Internkontroll av upphandling och inköp införs.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-06.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2011-01-18, § 2.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar återremiss, bilaga.
Karin Pilsäter (FP) yrkar återremiss, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar återremiss, bilaga.
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Bosse Olsson (MP och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare.
2. Om ärendet ska avgöras idag: avslag – bifall.
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§ 142
Beslut om bisysslor (KS/2012:310)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Jimmy Bakers och Petja Svenssons respektive bisysslor.
Bakgrund

Jimmy Baker
Jimmy Baker arbetar som kommunalråd för Moderaterna i Botkyrka och
uppbär ett fast arvode.
Jimmy Baker har till kommunen anmält att han har en registrerad enskild
firma, Jimmy Baker Konsult. Firmans huvudsakliga verksamhet gäller i
första hand enklare affärskonsulting för mindre företag, IT/databaser och
grafisk formgivning.
Kommunledningsförvaltningen anser inte att Jimmy Bakers bisyssla är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med hans uppdrag
som kommunalråd. Därmed föreslår kommunledningsförvaltningen att
Jimmy Bakers bisyssla godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-06-08.
Petja Svensson
Petja Svensson arbetar som politisk resurs för Moderaterna i Botkyrka motsvarande 80 procent och uppbär ett fast arvode.
Petja Svensson har till kommunen anmält att hon har en registrerad enskild
firma, Petja Svensson Klassisk Musikförmedling. Firmans huvudsakliga
verksamhet gäller i första hand konsertverksamhet samt sporadiska uppdrag
som artistförmedlare. Därutöver ingår även en liten stallverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen anser inte att Petja Svenssons bisyssla är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med hennes uppdrag
som politisk resurs. Därmed föreslår kommunledningsförvaltningen att Petja
Svenssons bisyssla godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-06-08.
Jäv

Jimmy Baker (M) och Petja Svensson (M) anmäler jäv.
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§ 143
Ändrad kostnadsfördelning i Södertörns överförmyndarnämnd (KS/2012:240)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt avtal för den gemensamma nämnden. Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige beslutar att det nu gällande avtalet för den gemensamma
nämnden upphör att gälla den 31 december 2012.
Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet gemensamt i
Södertörns överförmyndarnämnd. Den gemensamma nämnden är en del av
Haninge kommuns nämndorganisation och dess budget utgör en del av
kommunens totala budget. Budgeten för nämnden fastställs av Haninge
kommun i samråd med övriga kommuner.
De samverkande kommunerna lämnar ett årligt bidrag till Haninge för den
gemensamma nämndens verksamhet. För 2011 baserades bidraget på den
faktiska kostnaden för överförmyndarverksamheten i respektive kommun år
2009, uppräknad med index till 2011 års nivå. Enligt avtalet som ligger till
grund för samarbetet ska de samverkande kommunerna under avtalsperiodens första år utreda kostnadsfördelningen mellan sig så att fördelningen
kommer att vila på en grund som av alla upplevs som långsiktigt genomtänkt och rättvis.
Ärendet

Södertörns överförmyndarnämnd behandlade frågan om ändrad kostnadsfördelning den 14 december 2011, § 146. Nämnden beskriver två olika alternativ för fördelning av kostnaderna, dels en fördelning baserad på folkmängd och dels en fördelning baserad på antal ärenden.
Fördelning baserad på folkmängd
I underlaget till nämnden konstateras att folkmängden i de olika kommunerna kan antas öka olika snabbt samt att en befolkningsökning kan förväntas
medföra ett ökat antal ärenden hos överförmyndarnämnden. Befolkningsökningen är dock ett trubbigt redskap för att ta reda på den faktiska ökningen
av antalet ärenden då denna är beroende av bland annat åldersstruktur och
ohälsa. Vidare är de relativa förändringarna i folkmängd över tid små, medan däremot en fördelning av kostnaderna mellan samverkanskommunerna
baserad på folkmängd skulle innebära en stor förändring jämfört med nuvarande fördelningsgrund.
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Fördelning baserad på antal ärenden
I underlaget till nämnden konstateras att en kostnadsfördelning baserad på
antal ärenden ger ett underlag som tar hänsyn till det faktiska antalet huvudmän som omfattas av överförmyndarnämndens tillsyn. En sådan fördelning tar även hänsyn till att samverkanskommunerna tidigare kan ha haft
olika bedömningsgrunder för att tillstyrka anmälningar om behov av en
ställföreträdare.
Även en fördelning av kostnaderna mellan samverkanskommunerna baserad
på antal ärenden skulle innebära en relativt stor förändring jämfört med nuvarande fördelning. Med i princip ett undantag vore dock förändringen
mindre ingripande än vid en fördelning baserad på folkmängd. Ur ett rättviseperspektiv torde en fördelningsgrund baserad på antal ärenden kunna accepteras som långsiktigt genomtänkt och fungerande.
Södertörns överförmyndarnämnd beslutade att förorda en framtida fördelning av samverkanskommunernas kostnader baserad på antal ärenden i respektive kommun.
Förslag till ändrad kostnadsfördelning

Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med förslaget från Södertörns överförmyndarnämnd om en framtida fördelning av samverkanskommunernas kostnader baserad på antal ärenden i respektive kommun. Förslaget innebär följande förändringar. Beloppen visar skillnaden om kostnaderna för 2012 hade fördelats enligt den fördelningsgrund som föreslås gälla
fr.o.m. 2013.

Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Tyresö

Nuvarande
fördelningsgrund
%
kSEK

Fördelning efter ärenden
%
kSEK

31,9
25,8
25,4
5,4
11,5

26,8
25,5
25,9
8,6
13,2

6 045
4 886
4 810
1 023
2 170

5 071
4 830
4 910
1 633
2 492

Den ändrade fördelningsgrunden har arbetats in i 4 § i förslaget till nytt avtal om den gemensamma nämnden. Förslaget innehåller även ett antal redaktionella ändringar med hänsyn till att det nu gällande avtalet formulerades
innan verksamheten startade. I 2 § har ett nytt tredje stycke införts som reglerar utbetalningen av ersättning till de förtroendevalda i nämnden. Texten
beskriver den rutin som har gällt sedan verksamheten startade och innebär
alltså inget materiellt nytt. Slutligen har 6 § i det gällande avtalet tagits bort
eftersom den avser året 2011. Efterföljande paragrafer har omnumrerats.
Kommunfullmäktige föreslås besluta om nytt samarbetsavtal fr.o.m. 1 januari 2013 samt att det nuvarande samarbetsavtalet upphör att gälla den 31 december 2012.
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Kommundirektörerna i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö redogör för ärendet i en gemensam tjänsteskrivelse 2012-04-24.
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§ 144
Nytt samordningsförbund Botkyrka Huddinge Salem
(KS/2012:341)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
2. Socialnämnden ska i sitt budgetförslag för 2013 inrymma den beräknade
kostnaden för det nya samordningsförbundet.
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande avsiktsförklaring och
att det nya förbundet ska starta sin verksamhet 1 januari 2013.
4. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse.
5. Kommunfullmäktige beslutar om upplösning och likvidation av Samordningsförbundet Botkyrka tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting i samband med ägarnas beslut om
årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012.
Besluten i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att
motsvarande beslut fattas av samtliga medlemmar och att samtliga dessa beslut vinner laga kraft.
Bakgrund

En permanent lagstiftning för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet gäller fr.o.m. 1 januari år 2004. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Lagstiftningen omfattar fyra parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun/er och landsting/regioner. Målgruppen är individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Den finansiella samordningen syftar till
en effektivare resursanvändning och ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund. Förbundet utgör en ny form av offentligrättslig juridisk
person där de fyra parterna är representerade.
I Botkyrka startades samordningsförbundet 2006 och i Huddinge startades
samordningsförbundet 2007.
Under 2011 och 2012 har diskussioner förts om ett nytt samordningsförbund
som skulle omfatta kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Det nya
förbundets ägare har mötts och gemensamt arbetat fram ett förslag till förbundsordning för ett nytt samordningsförbund.
Argument att bilda ett nytt samordningsförbund har varit att effektivisera
förbundens verksamhet. Målgrupperna som samordningsförbundet ska rikta
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sina insatser till är också ofta likartade i kommunerna och genom bättre
ekonomiska förutsättningar så kan insatserna effektiviseras. Ett nytt förbund
kommer också att innebära effektiviseringar för samverkande parter.
Syftet med att bilda ett nytt samordningsförbund är att skapa:
1. en ändamålsenlig verksamhet med effektiv rehabilitering till stöd för
personer som behöver insatser i samverkan för att nå arbete/studier och
återfå hälsa
2. en resurseffektiv organisation där minst 85 % av samordningsförbundets
resurser ska gå till individinriktade och/eller strukturella insatser
3. möjlighet att finansiera insatser för målgrupper man idag inte når
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§ 145
Svar på motion - Ersätt Fittjabadet och Storvretsbadet med
ett nytt äventyrsbad (M) (KS/2009:381)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Anders Peterson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 200909-24 § 146 en motion – ersätt Fittjabadet och Storvretsbadet med ett nytt
äventyrsbad. Motionären föreslår att kommunledningen ska undersöka möjligheten till att få någon extern intressent att anlägga och driva ett äventyrsbad i Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden har efter remiss 2012-03-27 yttrat sig över motionen 2012-06-18 § 70.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att kommunens främsta uppgift är att tillgodose medborgarnas möjligheter att delta
i simskolor och föreningsliv eller att motionera i simhallarna. Resurser bör
därför i första hand satsas på att rusta upp och utveckla de bad som redan
finns.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det finns privata intressenter
för ett äventyrsbad kan beslutet om Familjeparken i Hågelby möjliggöra för
sådana intressenter att etablera och driva ett äventyrsbad i anslutning till
Hågelbyparken. Äventyrsbadet får då ses som ett komplement till Fittja- och
Storvretenbaden. Baden kommer att fylla olika funktioner för kommunens
medborgare.
Yrkande

Anders Peterson (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 146
Svar på motion - Även södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning (M) (KS/2011:159)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Yngve RK Jönsson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-04-28 § 79 en motion – även södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning. Motionären föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda
behovet av en ungdomsmottagning i södra Botkyrka och om behov finns
kostnaden för en mottagning. Motionären föreslår att ett stort antal ungdomar tillfrågas.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2012-04-17 § 51.
Sammanfattning

Socialnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att Botkyrka kommun
tidigare haft två ungdomsmottagningar som sedermera slogs samman till en
då två enheter bedömdes vara sårbart och att en större ungdomsmottagning
gav bättre förutsättningar för verksamheten att utvecklas. Förvaltningen pekar också på att det är ungefär lika många ungdomar från de södra kommundelarna som från de norra som besöker ungdomsmottagningens kurator
(160 respektive 177 besökare under januari-september 2011).
Ungdomsmottagningen finansieras dels med kommunala medel, dels via
Stockholms läns landsting. Nämnden bedömer att det inte finns utrymme för
högre uppdragsersättningar från landstinget om verksamheten skulle förläggas till två mottagningar. För att uppfylla villkoren i vårdavtalet ställs höga
krav på verksamhetens tillgänglighet. Kraven på tillgänglighet i form av öppettider blir enligt nämndens uppfattning svår att uppnå på två enheter.
Kostnaden för ungdomsmottagningen uppgår till 900 000 kronor årligen och
socialnämnden ser inte att det finns skäl att vidare utreda behovet av ytterligare en ungdomsmottagning. Det finns därmed inte skäl att tillfråga ett
större antal ungdomar.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
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Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 147
Svar på motion - Förbättra fartbegränsningen på Flottiljvägen i Riksten (FP) (KS/2011:386)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ärendet

Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-10-27 § 176 en motion – förbättra fartbegränsningen på Flottiljvägen i
Riksten. Motionären föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
i samarbete med SL ta fram farthinder som ska vara effektiva samtidigt som
de inte innebär sämre arbetsmiljö för bussförarna.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-18 § 127.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad och
anför att det under de gångna åren har genomförts en rad åtgärder på Flottiljvägen och att fler tillkommer, t.ex. anläggning av mittrefug och några avsmalningar av vägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom dialogmöte och andra medborgarkontakter aktivt diskuterat hur förbättringen av
trafiksituationen på Riksten ska genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kontinuerliga samtal med representanter för SL. I de samtalen
ingår också att diskutera trafiksäkerhetsåtgärder.
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§ 148
Svar på motion - Gör det möjligt för alla barn att idrotta (M)
(KS/2012:62)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Petja Svensson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0223 § 23 en motion – Gör det möjligt för alla barn att idrotta. Motionären föreslår att den undre gränsen för aktivitetsstöd för idrottsföreningar tas bort
för att underlätta barns idrottande.
Kultur- och fritidsnämnden har efter remiss 2012-03-07 yttrat sig över ärendet 2012-04-25, § 53.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att en
uppföljning kommer att göras av bidragsreglerna 2012. Ett av områdena
som ska hamna i fokus i utvärderingen är den nedre åldersgränsen för aktivitetsbidraget och hur den har påverkat deltagandet hos den yngsta målgruppen.
Yrkande

Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 149
Svar på motion - Öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot
Tumba (TUP) (KS/2011:407)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201110-27 § 176 en motion - öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot Tumba.
Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna Åvägen för personbilstrafik i riktning från Tullinge mot Tumba för att på så sätt avlasta väg 226.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-04-16 § 75.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande:
Genom beslut i dåvarande tekniska nämnden stängdes Åvägen för motortrafik 2003. Motivet till stängningen var den undermåliga vägstandarden. Vägkroppen uppvisade bärighetsproblem och risk fanns för att delar av vägen
skulle tryckas ut i ån.
Återöppning av vägen för fordonstrafik kräver en omfattande ombyggnad,
vilket bland annat skulle innebära att vägen måste flyttas på behörigt avstånd från Tumbaån. Kostnaden har beräknats till ca 30-40 mkr.
Yrkanden

Karin Pilsäter (FP) yrkar återremiss, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare.
2. Om ärendet ska avgöras idag: avslag – bifall.
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§ 150
Svar på motion - Återupprättad arbetslinje (S) (KS/2012:50)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Reservation

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

Robert Rasmussen (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201201-26 § 10 en motion – angående återupprättad arbetslinje. Motionären föreslår att Botkyrka kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för kommunala anställningar för personer som är beviljade försörjningsstöd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över ärendet
2012-05-29, § 27. Även socialnämnden har yttrat sig över ärendet 2012-0522, § 64. Både arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden tillstyrker motionen med motiveringen att förslaget förespråkar insatser som kan leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Båda
nämnderna ser positivt på att utreda förutsättningarna för att skapa kommunala anställningar för personer som är beviljade försörjningsstöd.
Sammanfattning

Det är viktigt att arbeta för att Botkyrkabor som saknar arbete ska kunna bli
ekonomiskt oberoende så fort som möjligt. Möjligheten att försörja sig själv
medför oberoende, bättre självkänsla och därmed bättre hälsa. Arbetsmarknadspolitiken är ett kommunalt intresse och ett viktigt verktyg. Motionen
syftar till att utreda möjligheten att via kommunalanställningar skapa förutsättningar för personer med försörjningsstöd att klara sin egen försörjning.
Förslaget ligger väl i linje med den politiska inriktningen.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 151
Svar på motion - Vi vill införa ett motprestationskrav för
försörjningsstöd (M) (KS/2011:471)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201112-15 § 211 en motion – Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för hur ett motprestationskrav på arbetsinsats kan kopplas
till utbetalandet av försörjningsstöd.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-20, § 37.
Sammanfattning

Socialnämnden avstyrker motionen. Socialförvaltningen delar motionärernas uppfattning att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande så
fort som möjligt. Förvaltningen konstaterar att det redan idag finns motprestationskrav för att få försörjningsstöd. Personen ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.
Socialförvaltningen är tveksam till om motprestationskrav i form av tillfälliga arbeten eller sysselsättningar har den positiva effekt som är önskvärd.
Uppföljning av hur försörjningsstödet fungerar i Botkyrka kommun visar att
31 procent får stöd längre än tio månader. I den gruppen finns personer med
sammansatt problematik med såväl fysisk som psykisk ohälsa, missbruk
m.m. Den knappa forskning som genomförts inom området visar att utbildning och kompetensutveckling i olika former utgör de insatser som bidrar
till varaktigt arbete och egen försörjning.
Yrkanden

Karin Pilsäter (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer de tre förslagen mot
varandra.
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§ 152
Svar på motion - Dagverksamheten för dementa på Kärsdala äldreboende i Tullinge (BP) (KS/2012:45)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att utreda och
skapa förutsättningar för ökat antal dagverksamhetsplatser för personer med
demenssjukdom.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26 § 10 en motion – dagverksamhet för dementa på Kärsdala
äldreboende i Tullinge. Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden
får i uppdrag att utreda och skapa förutsättningar för dagverksamhet för dementa på Kärsdala äldreboende. Motionären anför att det finns behov för
anhöriga att få avlastning i vården.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-05-22 § 48.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns i dagsläget endast på Alby äng. Vård- och
omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att antalet platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom bör utökas i paritet med behovet.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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§ 153
Svar på motion - Upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet (M) (KS/2011:246)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd
att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.
Ärendet

Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0616 § 125 en motion – upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet. Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram förslag på
vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.
Folkhälsokommittén har yttrat sig över motionen 2011-09-05.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén och socialförvaltningen delar uppfattningen om betydelsen av rökfria miljöer, framför allt runt barn och unga. Socialförvaltningens yttrande beskriver bland annat att passiv rökning behöver minskas samt
att rökfria miljöer bidrar till minskad tobakskonsumtion. Rökning bidrar till
ohälsa och hälsoskillnader i Sverige.
Socialförvaltningen framhåller att om rökfria zoner ska införas är det av stor
vikt att arbetet samordnas och att en analys görs av nuläge, behov av rökfria
zoner och konsekvenser i form av exempelvis ansvar och tillsynsmöjligheter.
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§ 154
Svar på motion - Inför trygghetsboenden i kommunen (M)
(KS/2012:60)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
förslag.
Ärendet

Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201202-23 § 23 en motion – inför trygghetsboende i kommunen. Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
olika aktörer se över möjligheterna att kunna införa flera trygghetsboenden i
kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-12 § 55.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Nämnden ställer sig positiv till att fler trygghetsbostäder inrättas men att kommunens boendeplanering inte ska utföras av vård- och
omsorgsförvaltningen utan att det är en fråga som ska hanteras centralt i
kommunen. I Botkyrka kommuns riktlinjer för boendeplanering från 2009
står att kommunen behöver mångfald i utbudet av bostäder genom exempelvis trygghetsbostäder. Uppdraget att arbeta för att trygghetsbostäder införs
kan därför redan anses finnas.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 155
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 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 Anna Holm tagits bort. Under punkten 6 har ekonom Senada Zilic ersatt ekonomikonsult Anna Eng.
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§ 156
Solskensvägen i Tullinge - Planbesked och planuppdrag
för bostäder (KS/2012:376)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar positivt planbesked för del av Tullinge 19:282.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
detaljplan för del av Tullinge 19:282. Budget för framtagande av detaljplanen fastställs till 500 000 kronor.
Sammanfattning

En begäran om planbesked har inkommit från SW projektutveckling AB för
ett studentboende på 5-6 våningar i ett parkområde vid Solskensvägen, del
av Tullinge 19:282 (SBF/2011:566) som ägs av Botkyrka kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att inleda en
planläggning för att pröva bebyggelse i enlighet med ansökan. Beslut om
antagande beräknas till första kvartalet 2015. Planuppdraget finansieras genom kommande intäkter för markförsäljning. Planarbetet beräknas kosta
500 000 kronor.
Kommunen tar i nuläget inte ställning till markanvisning utan avvaktar tills
beslut om samråd.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-08-15, § 31.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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§ 157
Skårdal - Ny utställning gatukostnadsutredning
(KS/2008:209)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer ut förslaget till gatukostnadsutredning för Skårdal.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten är att få till fler
bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning för området. För
att finansiera utbyggnad av gator i området har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning. Utredningen ligger till grund för kommande debitering av gatukostnadsavgift.
För vatten- och avlopp kommer anläggningsavgifter att debiteras enligt gällande lokal va-taxa.
Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har varit ute på samråd
under hösten 2008. Under 2009 togs ett förslag till fastighetsplan fram för
att säkerställa avstyckningsmöjligheter enligt detaljplanen. Ett parallellt
samråd genomfördes under våren 2010 av förslag till detaljplan, fastighetsplan och gatukostnadsutredning samt en parallell utställning under våren
2011. De förändringar som skett i förslagen är i första hand att fastighetsplanen utgått. Fem möjliga avstyckningar har tillkommit. Justeringar av
vissa gränser mellan fastigheter och i gatans placering och utbredning har
också gjorts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver nu fram detaljplan för beslut om utställning i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att gatukostnadsutredningen följer detaljplanen under
utställningen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-08-15, § 30.
Yrkande

Jimmy Baker (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Peter Nyberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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Särskilda yttranden

Anders Thorén, (TUP), bilaga.
Ulla-B. Ludvigsson (BP), bilaga.
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§ 158
Svar på remiss - Betänkandet Upphandlingsstödets framtid
(SOU 2012:32) (KS/2012:303)

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar det framtagna förslaget till yttrande daterat 201208-15 som remissvar över betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU
2012:32) till socialdepartementet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun delar utredningens uppfattning att det kommer att krävas
ökade upphandlingsstödjande insatser inom hela upphandlingsprocessen i
enlighet med det som i betänkandet benämns det ”breda synsättet” i och
med att offentlig upphandling får allt större betydelse och att en väl fungerande upphandling är mycket viktig för den offentliga sektorns funktion och
därmed för medborgarnas service och omsorg.
Det finns ett stort behov av stöd och vägledning inom offentlig upphandling
och kommunen delar bedömningen att förutsättningarna för att göra goda affärer kräver upphandlingsstödjande insatser inte bara genom hela upphandlingsprocessen utan genom hela anskaffningsprocessen. En samordning av
dessa insatser är en grundförutsättning för de målgrupper som söker stöd i
upphandlingsärenden.
Serviceförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-08-15.
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§ 159
Mottagande av medel - projekt för ungas deltagande i samtidskonst och konstnärliga utbildningar (YAPP - Young artist production program) (KS/2012:295)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden får ta emot
eventuellt beviljat bidrag från Allmänna arvsfonden på 968 000 kr.
Sammanfattning

YAPP (Young Artist Production Program) i Botkyrka är ett konstpedagogiskt projekt som genomförs i form av gymnasiekurser i ett samarbete mellan Botkyrka konsthall, Kungliga Konsthögskolan och gymnasieskolorna i
Botkyrka kommun. YAPP i Botkyrka som projekt är planerat att pågå från
januari 2011 till och med september 2012 med externa medel.
Den 21 maj 2012 godkände kultur- och fritidsnämnden en ansökan om medel till Allmänna arvsfonden för att finansiera ett fortsatt förankringsarbete i
kommunen med målet att YAPP ska bli en permanent verksamhet på både
Kungliga Konsthögskolan och i Botkyrka kommun. Sökt belopp är 968 000
kr.
I samband med detta beslutades även att kultur- och fritidsnämnden ska anhålla hos kommunstyrelsen om att få ta emot eventuellt beviljat bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-05-02.

27[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-03

§ 160
Mottagande av medel - bidrag från Kulturrådet för inköp av
av litteratur till folk- och skolbiblioteken (KS/2012:294)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden får ta emot det
eventuella statsbidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur till folk- och
skolbibliotek som Kulturrådet beviljar.
Sammanfattning

Biblioteket har tillsammans med en samrådsgrupp bestående av representanter för utbildningsförvaltningen och Läskampanjen utarbetat en ansökan om
statsbidrag till inköp av litteratur till barn- och skolbibliotek.
Under 2012 fokuserar man i ansökan på pojkars läsning. Biblioteken förstärker bestånden med den typ av böcker och andra medier som lockar pojkar till läsning i enlighet med projektet Pojkars läsning som kommer att
pågå under nästa läsår.
Den 21 maj 2012 godkände kultur- och fritidsnämnden en ansökan om medel hos Kulturrådet. I samband med detta beslutades även att kultur- och fritidsnämnden ska anhålla hos kommunstyrelsen om att få ta emot eventuellt
beviljat bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-05-02
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§ 161
Anvisningar för handläggning av bisysslor (KS/2012:387)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av de kommungemensamma anvisningarna
för handläggning av bisysslor.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har Komrev, inom PricewaterhouseCoopers,
granskat att kommunens hantering av bisysslor sker i enlighet med gällande
regelverk och med en tillräcklig internkontroll. Syftet med granskningen var
att besvara revisionsfrågan om hanteringen av bisysslor sker i enlighet med
gällande regelverk och med en tillräcklig internkontroll.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen
att:
1. utreda de fall av potentiellt förtroendeskadliga bisysslor som uppmärksammats i rapporten,
2. upprätta tydliga kommungemensamma riktlinjer och rutiner gällande
hur bisysslor ska hanteras i kommunen,
3. upprätta enkla och lättillgängliga stödjande dokument, såsom blankett
för anmälan av bisyssla, samt
4. upprätta register på nämndnivå och rutiner för uppföljning av nämndernas hantering av bisysslor.
I tjänsteskrivelsen 2011-12-08 redovisade kommunledningsförvaltningen
utredningen för de fall av potentiellt förtroendeskadliga bisysslor som uppmärksammades i rapporten. Redovisningen gjordes vid kommunstyrelsens
sammanträde 2012-01-09. Vid samma sammanträde gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram kommungemensamma anvisningar.
Kommunledningsförvaltningen bekräftar att kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt stödjande dokument har tagits fram. Anvisningarna omfattar även tydliga rutiner för hur register ska föras på nämndnivå.
Revisionens rekommendationer

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsens riktlinjer avseende bisysslor är otillräckliga. För att få en tillräcklig kontroll gällande anställdas
bisysslor krävs tydliga rutiner för anmälan av bisyssla. Det generellt hållna
styrande dokumentet i kombination med ett tämligen decentraliserat personalansvar innebär att varje nämnd i princip får börja från noll med att ta
fram nämndspecifika riktlinjer och rutiner - något som inte blivit av med
enstaka undantag.
Kommunledningsförvaltningens svar på revisorernas synpunkter

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelsen 2011-12-08 ställt sig
bakom revisorernas rekommendationer utifrån granskningsresultatet och redovisat utredningen av de fallen av potentiellt förtroendeskadliga bisysslor.
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Kommunledningsförvaltningen har upprättat tydliga kommungemensamma
anvisningar och rutiner samt stöddokument för hur bisysslor ska bedömas
och hanteras i kommunen. Riktlinjerna omfattar även tydliga rutiner för hur
register ska föras på nämndnivå.
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§ 162
Anmälningsärenden (KS/2012:350, KS/2012:48,
KS/2011:416)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 31 juli 2012, dnr KS/2012:48
Revisionsberättelser och granskningsredogörelse år 2011 – Stiftelser som
förvaltas av Botkyrka kommun, dnr KS/2012:350.
Loviseberg II – tilläggsavtal till exploateringsavtal, dnr KS/2011:416
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2012-06-04.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2012-06-15.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-08-15.
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§ 163
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 juli 2012, dnr KS/2012:47.
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§ 164
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2015-01-15
Ledamot efter Kristin Thörn (S)
Ärendet
Följande avsägelse har inkommit:

Kristin Thörn (S), ledamot i brottsförebyggande rådet.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2012-09-03
Ärende 141

Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun (KS/2011:16)

Det är nu en förbättrad och mer tidsenlig upphandlings- och inköpspolicy vi nu har framför oss att fatta
beslut om.
Det är dock två skrivningar som vi är tveksamma till och vill lyfta ur förslaget till förnyad policy.
Den ena skrivningen rör kravet på kollektivavtal. Vi står bakom den svenska modellen med frivilliga
kollektivavtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det allra viktigaste är dock att de anställda
i ett företag har marknadsmässiga löner och i övrigt schyssta villkor. Vill de anställda i ett mindre företag
inte omfattas av ett kollektivavtal så är det, enligt vår mening, upp till dem själva. Vi vänder oss starkt
emot vissa fackförbunds metoder kring att försöka påtvinga företag och anställda kollektivavtal.
Det är nödvändigt att påpeka att kollektivavtal är frivilliga att ingå och vi ser ingen anledning till att ett
företag måste tvångsansluta samtliga anställda till kollektivavtal för att kunna göra affärer med
kommunen. Detta krav bör således strykas ur policyn.
Den andra rör möjligheten att kräva att motparten måste anställa trainées. Vi föredrar istället för detta att
kommunen aktivt arbetar med näringslivet, att kommunen eftersträvar att ha en god dialog med
näringslivet så att dessa kan erbjuda fler praktikplatser, framför att tvingas anställa personer som väljs ut
åt företagen ifråga. Vi föredrar att jobba för ett bättre samarbetsklimat mellan kommun, region, stat och
näringsliv, där exempelvis unga arbetslösa matchas mot respektive företag utefter förkunskaper och
personlig lämplighet. Vi är övertygade om att många företag gärna vill ta utökat socialt ansvar om det
sker med hjälp av dialog och frivillighet snarare än tvång och pekpinnar. Detta krav i policyn bör således
också tas bort.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

återremittera ordförandeförslaget för att justera skrivningarna kring kollektivavtalsvillkor
samt trainées.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

YRKANDE

Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
Förslag till beslut
Folkpartiet yrkar återremiss på förslaget till ändrad upphandlings- och inköpspolicy för
Botkyrka kommun.
Motivering
Det är naturligtvis bra att upphandlings- och inköpspolicyn ändras och anpassas så att den
stämmer överens med gällande lagar och bestämmelser.
Folkpartiet tycker dock att hela momentet med att kräva att vissa personer ska anställas, som
villkor, verkar oerhört krånglig och det leder säkert till att många framförallt småföretag inte
vill lämna offerter alls. Detta kommer att kravet leder till fördyringar och bristande
konkurrens. Den typen av praktikplatser bör det vara enklare att försöka få fram separat.
Hittills har några enstaka praktikplatser tillkommit på detta sätt..
Beträffande krav på kollektivavtal anser Folkpartiet att det är ytterst tveksamt. Det är på
svensk arbetsmarknad faktiskt frivilligt att ha kollektivavtal, även om Folkpartiet anser att det
är att föredra. Det var tex en liberal/frisinnad regering som på 1920-talet införde lagreglering
av kollektivavtal. Myndigheter såsom Konkurrensverket ogillar dock att krav ställs på
kollektivavtal.
En väg att gå är att kollektivavtalskrav inte behöver gälla egenföretagare och familjeföretag.
Det är ju fullt möjligt för egenföretagare i nätverkssamarbete att lämna anbud även på lite
större poster inte minst inom tjänster.
Folkpartiet anser därmed att ärendet bör återremitteras för att kompletteras med våra
synpunkter.

Sid 1
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Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för
Botkyrka kommun (KS/2011:16)

Det är bra med skärpta krav på upphandling men vi är kritiska till kravet på tvångsanslutning
till kollektivavtal. En del mindre företag kan sakna kollektivavtal p.g.a. praktiska skäl. Även
fast det finns angivna beloppsgränser anser vi att mindre företag kan hamna i kläm.
Upphandlingsreglerna måste göra det möjligt för små och medelstora företag att delta som
leverantörer.
Verkligheten speglar inte alltid avtalen. En tjusig policy och fina riktlinjer är lätt att formulera
men den stora utmaningen består av att tillämpa reglerna. Det är viktigt att upphandlarna har
god koll på sina underleverantörer. Vi har sett exempel på arbetsförhållanden inom Botkyrka
som inte är bra. Därför bör Botkyrka regelbundet kontrollera att alla företag man tecknat avtal
med också följer dessa avtal. Vad gäller de anställdas villkor tror vi att regelbunden kontroll
är viktigare än tvångsanslutning till kollektivavtal.
Vi anser att man bör omarbeta och se över kravet på kollektivavtal.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

återremittera ordförandeförslaget

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.
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Svar på motion – Även Södra Botkyrka bör ha en
ungdomsmottagning (M) (KS/2011:159)

Ungdomsmottagningar fyller en viktig funktion och bidrar till att förbättra ungas hälsa genom
att göra det lättare för unga att hitta relevant och aktuell information om sex, hälsa och
relationer mm. Sådan verksamhet måste utformas så att tillgängligheten är god, oavsett vilken
kommundel man bor i. Det är positivt att kommunen söker rationella och kostnadseffektiva
lösningar. Men Botkyrka är dock en stor och spretig kommun där kommundelarna inte hänger
ihop. Tyvärr har ungdomar väldigt olika förutsättningar i olika delar av kommunen. Det är
otroligt omständligt för ungdomar, som inte har körkort, att åka från Tullinge till Norra
Botkyrka.
Om man vill kontakta ungdomsmottagningen är det ofta något som trycker en, problemen kan
vara av känslig karaktär. Då kan det vara en kraftsamling bara att ringa. Därför måste
mottagningen vara en plats som ungdomar lätt hittar till och gärna går till då behov uppstår.
Det blir så klart ett bakslag om man upplever det som omständig och dyrt att åka till själva
mottagningen.
Vår samlade bedömning är att mottagningen inte behöver ha öppet varje dag. Exempelvis kan
man gå halva vägen och låta mottagningen ha öppet tre dagar i Alby och två dagar i Tumba
(öppettider anpassade efter målgruppen). Ungdomsmottagningarna ska då utformas med ett
gott samarbete mellan varandra. Möjlighet att boka tid via e-tjänst bör finnas.
Det är synd att nuvarande avtal inte tillåter flexibla öppettider i linje med vårt förslag. För att
kunna garantera ungdomarna i hela Botkyrka en likvärdig tjänst anser vi dock att det måste
finns en enhet i både Södra och Norra Botkyrka. Det ska finnas ungdomsmottagningar inom
rimligt avstånd för människor i hela kommunen.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

YRKANDE

Svar på motion – Öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot Tumba

Förslag till beslut
Folkpartiet yrkar att motionen återremitteras till samhällsbyggandsförvaltningen för vidare
utredning.
Motivering
Folkpartiet var emot att Åvägen stängdes från första början år 2003. Den ”tillfälliga”
avstängning som majoriteten då drev igenom varnade vi för att den skulle bli permanent. Så
har det också blivit. Under årens lopp har vägens standard förfallit allt mer och kan därför inte
öppnas på en gång.
Folkpartiet har hela tiden hävdat att vägen ska öppnas igen, åtminstone för lätt trafik upp till
3,5 ton. Därför bör motionen återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare
utredning
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Svar på motion – Öppna Åvägen i riktning från
Tullinge mot Tumba (TUP) (KS/2011:407)

Vi anser inte att frågan är tillräckligt utredd och därför går det inte att bilda sig en korrekt och
saklig uppfattning. Genom att endast tillåta enkelriktad trafik med lätta fordon bör vägbanken
klara sig med endast mindre förstärkningsåtgärder och i dess befintliga läge.
I motionen lyfter vi fram vikten av en noggrann samhällsekonomisk bedömning (exempelvis
uttryckt i antal fordon eller fordonskilometer). Samhällsekonomisk effektivitet är ett viktigt
kriterium i valet av åtgärder, både på kort och lång sikt. Även om en öppning av Åvägen inte
kan göras utan kostnader skulle den ge stora fördelar. Den samhällsekonomiska effektiviteten
ska bedömas med hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttan av olika åtgärder. All
avlastningen av väg 226 är önskvärd och måste få kosta, här kan Trafikverket bidra.
En samhällsekonomisk kalkyl räcker dock inte för att beskriva alla effekter som en åtgärd har
på samhället. Vissa effekter går inte att värdera i pengar. I en komplett analys måste även de
svårvärderade effekterna ingå. Exempelvis skulle tidsbesparingen för arbetspendlare från t ex
Tullinge bli avsevärd. Dessutom bör åtgärden bidra till att uppfylla kommunens
klimatpolitiska mål.
I tjänsteskrivelsen refererar man bland annat till Förbifart Tullinge och Tumbas
trafiksituation. Vi vill se en bredare prognos/beskrivning av den framtida utvecklingen av
trafiken samt framtida efterfrågan på resor.
Vi vill att frågan vidareutreds av förvaltningen i samråd med Trafikverket utifrån ovan
angivna aspekter.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

YRKANDE

Svar på motion – Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd
Förslag till beslut
Folkpartiet yrkar att motionen anses besvarad
Motivering
Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program för kommunen är under utarbetande, tillsammans
med en strategi och organisation för dess genomförande, "Botkyrka Nästa". I detta arbete
anser Folkpartiet att personer som uppbär försörjningsstöd, och som står längre ifrån
arbetsmarknaden än att de får ett vettigt stöd via Arbetsförmedlingen bör vara högre
prioriterade än idag för de kommunala insatserna. Detta innebär bland annat att samverkan
mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver
utökas och förbättras. Alla personer i yrkesverksam ålder bör där så överhuvudtaget är möjligt
erbjudas insatser som för dem närmare arbetsmarknaden, utifrån deras situation. Det ställer
stora krav på utformning av individuella insatser.
Det kommer även att kräva omprioriteringar i den kommunala budgeten. Krav på deltagande,
"motprestation" får inte reduceras till meningslösa aktiviteter. I avvaktan på sådana förslag i
arbetsmarknadspolitiskt program och "Botkyrka Nästa" anser vi motionen besvarad.
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Dagsverksamhet för dementa på Kärsdala äldreboende i
Tullinge (BP) (KS/2012:45)

Tullingepartiet välkomnar motionen och ser positivt på att skapa förutsättningar för
dagverksamhet för dementa på Kärsdala äldreboende. Vi känner oss odelat positiva inför den
här typen av verksamhet som innebär både en värdefull och meningsfull sysselsättning för
demenssjuka. Precis som i ett tidigare ärende angående ungdomsmottagning i Södra Botkyrka
har vi uppfattningen att det måste finnas en god tillgänglighet i hela kommunen. Detta gäller
särskilt för grupper som har svårt eller inte kan ta sig fram på egen hand.
Som beskrivs i motionen och tjänsteskrivelsen erbjuder denna verksamhet äldre som har
demenssjukdom social gemenskap och aktivering. Detta hjälper de äldre att upprätthålla sina
funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning. Vi vill i sammanhanget även lyfta fram
djurterapi som kan ha en positiv betydelse för demenssjukas hälsa. Tidigare forskning har
antytt att husdjur i vårdsammanhang genererar positiva effekter.
Vi yrkar på
att

bifalla ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.
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Solskensvägen i Tullinge – Planbesked och planuppdrag
för bostäder (KS/2012:376)

Bristen på studentbostäder i Stockholm är idag större än någonsin. Studentbostäder på
Solskensvägen är därför en bra idé, men byggandet måste ske på ett klokt sätt avseende
infrastuktur. Det ska byggas bostäder efter det behov som finns men det ska också finnas en
balans mellan bostadsbebyggelse och utveckling av t ex kollektivtrafik. Ur ett större
perspektiv kan inte kommunen planera för stora bostadsbygganden när infrastrukturen inte
räcker till.
Dagens uppgång vid pendelstationen i Tullinge är ett bra exempel, den är undermålig och
gammal. Det är angeläget att vi så snart som möjligt får en uppgång i andra änden av
stationen som kan avlasta den nuvarande uppgången vid centrum. Gångavståndet till tåget
skulle förkortas för t ex studenter som bor vid Solskensvägen.
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2012-09-03
Ärende 157 Skårdal – ny utställning gatukostnadsutredning (KS/2008:209)
Vi har, 2010-01-28, motionerat om att kommunen bör ta fram en ny policy gällande
fastighetsägare kring den typen av kostnader som i detta fall rör de boende i Skårdal.
Men det finns fler områden där detta kan komma att bli aktuellt. Vi ser det därför som viktigt
att man på förhand ska veta vad som gäller kring gatukostnader och hur dessa ekonomiskt kan
komma att belasta såväl befintliga som tillkommande fastighetsägare.
I just detta fall så anser vi att förslaget till kostnadsfördelning är rimligt, där befintliga
fastighetsägare ska betala hälften av vad en ny fastighetsägare förväntas göra. Det är likaledes
rimligt att kommunen tar på sig delar av kostnaderna.
Vi står även bakom att befintliga fastighetsägare kan få dela upp sin betalning på tio år,
liksom kunna söka jämkning.
Det som fortfarande saknas är en generell princip. Då förslaget till gatukostnadsutredning är
bra skulle vi vilja att de principer kring ex. kostnadsfördelning som nu fastställs ska utsträckas
till att bilda underlaget för en generell, kommunövergripande princip som ska gälla för
framtida gatukostnadsärenden.
För oss är det viktigt att såväl befintliga som potentiella Botkyrkabor vet vilka spelregler som
gäller om man köper eller bygger sig ett hus i områden i kommunen där infrastrukturen ännu
inte är fullt utvecklad.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, utifrån liggande förslag,
utarbeta en generell modell för gatukostnadsavgifter som ska komma att gälla
samtliga liknande ärenden framöver samt,

att

i övrigt bifalla ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

	
  Kommunstyrelsen	
  
	
  
	
  
Ärende 157:

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Särskilt	
  yttrande	
  	
  
2012-09-03	
  

Skårdal – Ny utställning av gatukostnadsutredning
(KS/2008:209)

Detta ärende är principiellt viktigt för oss eftersom det finns områden i t ex Tullinge där detta
kan komma att bli aktuellt.
Tullingepartier håller samma linje som i samhällsbyggnadsnämnden. Vi förstår de boende i
Skårdal och att de blivit överkörda. Detta har lett till att Skårdalsborna tvingats genomleva en
lång och utdragen process. Vi ser negativt på att man går emot de boendes önskemål och
tvingar sig på området till stora förändringar (det handlar om vägstandarder osv). Planen
måste anpassas så att den ej gör våld på områdets karaktär. Dessutom bör det vara tydligt vad
som gäller kring gatukostnader och hur dessa påvekrar fastighetsägare ekonomiskt.
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

bp
BOTKYRKAPARTIET

Kommunstyrelsen
Yttrande
2012-09-03

Skårdal – Ny utställning gatukostnadsutredning (KS/2008:209)
Efter att ha tagit del av handlingarna till beslut för ny utställning av gatukostnadsutredning för
området Skårdal, kan konstateras att det råder ofullständigheter i underlaget, vilket otvivelaktigt
kan ge upphov till felaktigt beslut av kommunstyrelsen i ärendet.
I handlingarna framkommer att från tidigare parallell utställning av förslag till detaljplan,
fastighetsplan och gatukostnadsutredning, (2011), har förändringar skett varvid fastighetsplanen
utgått, vilket skall underlätta detaljplanens genomförande.
Därtill skall läggas att fem nya avstyckningar tillkommit och att justeringar av vissa gränser
mellan fastigheter gjorts.
Detta bör medföra att kommunstyrelsen beslutar att ett nytt samråd genomförs innan beslut tas
om ny utställning om gatukostnadsutredning då beslutsunderlaget har förändrats.
Vidare har kommunen skrivit under ett avtal med dåvarande Vretarnas Vägförening och
förbundit sig att ej ta ut framtida gatukostnader i områden som ingick i vägföreningens
ansvarsområde. Detta bör otvivelaktigt rendera till en noggrannare analys av avtal och
medföljande gåvobrev innan kommunstyrelsen fattar beslut i rubricerat ärende.
Visserligen står i PBL att kommunerna har rätten att ta ut ersättning för gatukostnader, men kan
inte anses tillämpligt i detta ärende.
Frågan om och hur gatukostnadsuttag i Skårdal skall belasta enskilda fastighetsägare, som blir
heltäckande upp till 100 % och kan bli normgivande för alla delar inom kommunen, kommer med
all sannolikhet att bli prejudicerande inför framtida beslut i liknande ärenden.
Vi i BP vill dock betona att kommunen måste vara medveten om att fördelningen av
gatukostnader måste ske på skälig och rättvis grund och det skall också finnas ett uttalat behov av
anläggningarna man vill ta betalt för hos fastighetsägarna.
Därutöver vill vi framhålla att regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som för närvarande ser över
PBL och dess konsekvenser vad gäller gatukostnadsuttag, skälet till detta är kommunernas olika
tolkningar av PBL som lett till stora differenser mellan kommunerna.
Mot denna bakgrund får det anses synnerligen tveksamt om en ny utställning av
gatukostnadsutredning för Skårdal skall ställas ut nu, varför vi i BP rekommenderar
kommunstyrelsen att avvakta med sitt beslut till dess att regeringens utredning är klar, vilken
enligt uppgift kommer bli slutförd senast år 2014.
Ulla-B. Ludvigsson
Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.15
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Sjöström Jens, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Olsson Bosse, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Köse Serkan, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, 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
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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

Peter Nyberg (S)

X

Petja Svensson (M)

X

Karin Pilsäter (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
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Datum: 2012-09-03, bilaga
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