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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00 – 17:30

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef), Niclas Johansson (ekonomichef), Anna Asp (kanslichef),
Tuva Lund, Carl Widercrantz (politiska sekreterare)
Gabriel Melki (S)
Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba plan 4, 2012-05-09 kl 13.00

Sekreterare

Paragrafer

84 - 108

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-05-07

Anslaget den

Nedtas den

2012-05-10

2012-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 84
Information om SRV Återvinning - Robert Falck
Kommunstyrelsen har tagit del av information om SRV återvinning.

2[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-07

§ 85
Förvärv av fastigheten Skyttbrink 26, Södertörns hantverksgymnasium (KS/2011:483)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
avtal med Södertörns Fria Hantverksgymnasium AB rörande förvärv av fastigheten Botkyrka Skyttbrink 26 för en köpeskilling om totalt 13 miljoner
kronor varav två miljoner kronor avser utrustning/inventarier.
Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 11
miljoner kronor för förvärvet av fastigheten samt två miljoner kronor avseende projektering för nödvändig ombyggnation av fastigheten.
Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om två
miljoner kronor för förvärv av utrustning/inventarier.
Finansiering av förvärvet och projekteringen (totalt 15 miljoner kronor) sker
genom ökad upplåning.
Sammanfattning

Södertörns Hantverksgymnasium (Hantverksgymnasiet) är ett fristående gymnasium som startades upp 1996 och ägs av två lärare/skolledare med bakgrund i Botkyrka kommuns skolor. Hantverksgymnasiet har idag ca 90 elever fördelade på två
program: hantverksprogrammet och byggprogrammet. Med ägarna har bolaget 10
heltidstjänster fördelade på 11 personer.
Lokalerna ligger i Hamringe gamla industriområde och utgörs av dels Skyttbrinks
skola (teoridelar, administration och matsal, omklädningsrum m.m), dels två moderna hantverkshus med verksstäder, snickerier, smedja m.m.
Botkyrka kommuns utbildningsförvaltnings intresse för verksamheten ligger bl.a. i
att den kan komplettera utbildningsförvaltningens utbud av Introduktionsprogram
till gymnasieskolan, främst yrkesintroduktion. Utbildningsförvaltningen tror även
på möjligheten att driva Byggprogrammet om än med lägre volymer än tidigare.
Hantverksgymnasiet har duktiga lärare och goda branschkontakter. Med kommunen som huvudman kan verksamheten utökas med ytterligare utbildningar, och
även nyttja lokalerna till andra verksamheter, t ex stödcentrum för elever som idag
undviker att gå i gymnasieskolan.
Fastighetsenheten har låtit genomföra en statusbesiktning med förslag till åtgärdsplan. Den visar på en kostnadsbedömning på 18,4 miljoner kronor för att renovera
och anpassa fastigheten till de ambitioner som Botkyrka kommun har. Detta hanteras inom ramen för arbetet med kommunens ettårsplan för 2013.
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Fastighetsenheten har också låtit genomföra en fastighetsvärdering daterad 201203-28 som visar på ett värde för Skyttbrink 26 på 11 miljoner kronor samt en reviderad värdering efter korrigering av areorna 2012-04-10 på 10 miljoner kronor. Till
följd av denna värdering har kommunen haft möjlighet att förhandla ner priset i
förhållande till den tidigare prisbilden då en värdering om 23 miljoner kronor gjordes.
Kommunstyrelsen (KS § 29, KS/2011:483) har uppdragit till Utbildningsnämnden
och Tekniska nämnden att förhandla fram ett förslag till avtal med Södertörns Fria
Hantverksgymnasium AB om förvärv av fastigheten och övertagande av skolverksamheten.
Efter förhandlingar föreslås kommunen förvärva fastigheten Skyttbrink 26. Förslag
till avtal för förvärv av fastighet samt inventarier är framtaget och reglerar även
verksamhet för Utbildningsförvaltningen. Förvärvet av fastigheten Skyttbrink 26
och inventarier uppgår till 13 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-0412.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2012-04-16, § 27.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-24, § 37.
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§ 86
Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till grundbidrag till Cirkus Cirkör
Ideell Förening för 2012-2017 samt de styrdokument som tagits fram.
Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag
på 400 000 kronor från de medel som avsatts för oförutsedda behov för att
täcka kostnaden för det utökade grundbidraget avseende 2012 till Cirkus
Cirkör.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att löpande
följa upp och utveckla innehållet i styrdokument för grundbidrag med Cirkus Cirkör.
Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden två miljoner kronor från de
investeringsmedel som avsatts till kommunfullmäktige avseende de anpassningar som krävs av lokalerna.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ingå ett hyresavtal
med Cirkus Cirkör.
Reservationer

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

Anders Peterson (M) deltar inte i beslutet om bifall eller avslag till ordförandeförslaget.
Sammanfattning

För cirka tio år sedan flyttade Cirkus Cirkör från Stockholm stad till Botkyrka kommun. Sedan dess har kommunen och Cirkör haft ett nära samarbete som har stärkt kommunens barn- och ungdomsverksamhet och kulturverksamhet samt har bidragit till att stärka Botkyrka kommuns varumärke.
Sedan flytten till Botkyrka har Cirkus Cirkör utvecklats till en regional institution och verksamheten står nu inför ytterligare utvecklingssteg. För att
möjliggöra det har Cirkus Cirkör konstaterat att de har behov av utökade lokalytor med egen rådighet.
2010 ingick Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör en gemensam avsiktsförklaring (ks/2010:72) som gick ut på att Botkyrka kommun ska medverka till
att Cirkus Cirkör får tillgång till ändamålsenliga lokaler i Subtopiaområdet.
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Syftet med att tydligare knyta Cirkus Cirkör till Botkyrka är att Cirkör ska
stärka den konstnärliga, kulturella och pedagogiska verksamheten för boende samt att Cirkörs närvaro ska bidra till att ytterligare stärka kommunens
devis Långt ifrån lagom.
I samband med Dans- och cirkushögskolans avetablering av högskoleutbildning i cirkus från Subtopia finns från och med årsskiftet 2011/2012 outnyttjade lokaler som kan tillgodose Cirkus Cirkörs lokalbehov.
Förslaget är att Cirkus Cirkör erbjuds att hyra den så kallade cirkushallen
och mellanhallen som i huvudsak har disponerats av Danshögskolan samt
intilliggande kontorslokaler i den så kallade Vitan. Fysiska anpassningar ska
begränsas till ett minimum. Cirkus Cirkör ges tillträde till lokalerna den 1:a
september 2012. Under tiden fram till tillträdet kvarstår Upplev Botkyrka
AB som förstahandshyresgäst och hyr ut lokalerna till Cirkus Cirkör och
gymnasieverksamheten.
Hyran för Cirkus Cirkör sätts till 2 050 000 kronor exklusive uppvärmning,
el och städning av lokalerna. Hyran ger samhällsbyggnadsförvaltningen full
kostnadstäckning för de aktuella lokalerna.
Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör föreslås ingå följande överenskommelse:
1) Ett nytt styrdokument för grundbidrag mellan Botkyrka kommun och
Cirkus Cirkör. Grundbidraget innehåller en förstärkning med 1,2
miljoner kronor vilket innebär en total omfattning på 3 257 000 kronor.
2) Hyresavtal mellan fastighetskontoret och Cirkus Cirkör.
3) Avtal gällande gymnasieutbildning mellan utbildningsförvaltningen
och Cirkus Cirkör.
Cirkus Cirkör ska genomföra ett antal aktiviteter i Botkyrka kommun som
motsvarar grundbidraget i form av:
1) Utökad pedagogisk verksamhet för barn och unga i kommunen
2) Träning för barn, unga och vuxna i Cirkushallen
3) Föreställningsverksamhet för kommuninvånare
4) Tillgång till lokaler för professionella cirkusartister
5) Exponering av Botkyrka i Cirkus Cirkörs marknadsföring
Nuvarande hyresgäster i lokalen ”Vitan” kommer att erbjudas ersättningslokaler i
Subtopiaområdet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-04-26.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Anders Peterson (M) yrkar återremiss.
Lars Johansson (FP) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
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Anders Thorén (TUP) yrkar återremiss och därefter avslag till ordförandeförslaget om yrkandet om återremiss faller, bilaga.
Jens Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 87
Tornet 4 i Norsborg - Antagande av detaljplan samt budget
för genomförande (KS/2012:212, KS/2012:174)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till budget för genomförande av detaljplan Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 (53-31).
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 (53-31).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i november 2009 uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för Tornbergsskolans tomt i
Norsborg som skulle medge bostadsbebyggelse inklusive äldreboende. I december samma år beslutade kommunfullmäktige om rivning av Tornbergsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade vidare i oktober 2011 att ge Bo Klok Housing AB (Skanska) en option på köp av marken för att uppföra lägenheter i
tvåvåningshus och radhus för att komplettera utbudet i området. Slutförhandlingar med intressenten pågår, men för att inte fördröja tidplanen ytterligare för äldreboendet föreslår kommunledningsförvaltningen i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen förs upp för antagande.
Samhällsbyggnadsnämnden har i mars 2012 godkänt detaljplaneförslaget
och överlämnat det till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar en möjlighet att bygga cirka 70 bostäder i flerfamiljs- respektive radhus, samt ett äldreboende för cirka 50 personer.
Kommunledningsförvaltningen har med underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till budget för genomförande av projektet.
Kommunen svarar för att bygga ut allmänna gator och vatten- och avloppsförsörjning till området. Projektet belastas sedan tidigare av kostnader för
rivning av Tornbergsskolan. En kostnadsfördelning sker mellan den fastighet som bildas för äldreboende och den fastighet som kan säljas till en bostadsexploatör.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-04-18, § 15.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-03-13, § 40.
Yrkanden

Edip Noyan (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 88
Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun
(KS/2012:232)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till varumärkesplattform.
Bakgrund

Varumärkesarbetet startades efter att kommunfullmäktige beslutade om en
delvis ny inriktning för Botkyrka i form av ny flerårsplan och vision för
Botkyrka kommun 2011. Det fanns också ett behov av en komplett varumärkesplattform och att förklara kommunens devis ”Långt ifrån lagom”.
Arbetsprocess

Kommunen tog hjälp av kommunikationsbyrån Graylings som inledde med
att läsa in utvalda dokument. Exempelvis Botkyrka kommuns flerårsplan,
vision, intervjumaterial som låg till grund för visionsarbetet, undersökning
kring internkommunikation och rapport utifrån stora chefsdagen 2010 där
600 medborgares bilder av Botkyrka kom fram. Därefter genomfördes en
analys om Botkyrka kommuns varumärke kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT), en jämförande analys (benchmark) med andra Södertörnskommuner, Umeå kommun, Försäkringskassan och Södertörns högskola samt en målgruppsanalys.
Arbetsprocessen med att ta fram en varumärkesplattform gjordes i fem steg.
Botkyrka kommun beskrevs utifrån följande perspektiv; den grundläggande
verksamheten, rationella värden, emotionella värden, kommunens personlighet och till sist Botkyrka kommuns profil. Därefter användes det materialet för att skapa en varumärkesplattform.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Karin Pilsäter (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 89
Revisionsskrivelse - ägarstyrning och förvaltningskontroll
av AB Botkyrkabyggens dotterbolag Förbandet 2 AB - godkännande av förvärv samt val av styrelse (KS/2012:222)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner AB Botkyrkabyggens förvärv av bolaget
Förbandet 2 AB. Styrelsen i AB Botkyrkabyggen ska även utgöra styrelse i
bolaget Förbandet 2 AB. De lekmannarevisorer som är utsedda för AB Botkyrkabyggen ska även utses för bolaget Förbandet 2 AB.
Styrelsen med lekmannarevisorer för Förbandet 2 AB blir:
Johansson, Bo (S) ordf.
Baker, Jimmy (M) v. ordf.
Zedell, Christina (S) led.
Zune, Jean-Pierre (S) led.
Nyberg Titialii, Annika (M) led.
Dadgostar, Nooshi (V) led.
Dayne, Stefan (KD) led.
Rova, Inga-Britt (S) supp.
Okur, Adem (S) supp.
Pettersson, Björn (S) supp.
Erikson, Michael (M) supp.
Carlsson, Bo (TUP) supp.
Ogalde, Ann-Marie (MP) supp.
Ferdinandsson, Benny (FP) supp.
Strömberg, Karl-Erik (FP) lekrev.
Rasmusson, Jan-Olof (S) rev. suppl.
Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen beslutade i december 2009 att förvärva en nyckelfärdig
fastighet i kvarteret Förbandet 2 i Riksten av Newcap Miland Riksten AB.
Totalt omfattade fastigheten fem huskroppar med sammanlagt 57 lägenheter.
Under 2011 förvärvade AB Botkyrkabyggen samtliga aktier i bolaget Förbandet 2 AB av Newcap Miland Riksten AB. Formellt skulle köpet av bolaget samt val av styrelse ha varit föremål för beslut i kommunfullmäktige,
vilket inte har skett. AB Botkyrkabyggen har för avsikt att behålla fastigheten i bolaget, däremot saknar bolaget egen personal.
I skrivelse 2012-04-12 hemställde AB Botkyrkabyggen om att kommunfullmäktige i efterhand beslutar
- att godkänna AB Botkyrkabyggens förvärv av bolaget Förbandet 2 AB,
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- att AB Botkyrkabyggens styrelse utses till styrelse i Förbandet 2 AB, liksom att de lekmannarevisorer som är utsedda för AB Botkyrkabyggen även
reviderar verksamheten i Förbandet 2 AB.
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§ 90
Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2012:214)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns Brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.
Sammanfattning

Enligt förbundsordningen för Södertörns Brandförsvarsförbund ska kommunfullmäktige i var och en av medlemskommunerna besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen och revisorerna har
tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunen har fått årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 för
Södertörns Brandförsvarsförbund.
(Tryckt årsredovisning distribueras till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Årsredovisningen finns också att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset, plan 4).
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§ 91
Reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka
kommun (KS/2012:231)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige reviderar reglerna för bidrag till ideella föreningar i
Botkyrka kommun så att kultur- och fritidsnämnden får besluta över vilka
dokument som föreningarna ska skicka in, hur handlingarna ska skickas in
och vid vilka datum bidragsansökningar ska göras.
Sammanfattning

Sedan 1 januari 2011 gäller nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka (beslut KF/2010-11-25 § 208). I reglementet slås bland annat fast vilka handlingar som föreningarna ska skicka in till kommunen samt när ansökningar om föreningsbidrag ska vara inskickade till kommunen. Dock
förändras arbetsrutinerna kring föreningsbidraget fortlöpande. Under 2012
införs ett nytt verksamhetssystem för föreningar, bidrag och lokalbokning
och arbetsrutinerna har setts över bland annat genom en Lean-workshop.
I dagsläget är det inte möjligt att ändra ansökningsdatum eller ta in föreningsuppgifter digitalt då det är fastställt i fullmäktige att detta ska ske vid
fastställda datum och via en blankett. Det är därför angeläget att bidragsreglerna revideras så att kultur- och fritidsnämnden själva kan besluta om ansökningsdatum samt över vilka handlingar som ska begäras in.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-16 § 41.
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§ 92
Svar på motion - Höj städstandarden på våra skolor och anläggningar (KS/2011:422)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Jimmy Baker (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201111-24 § 189 en motion – Höj städstandarden på våra skolor och anläggningar! Motionen föreslår att serviceförvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur
mycket en höjning av den lägsta städstandarden skulle kosta samt att utreda
hur en upphandling av kommunens kvarvarande städuppdrag på bästa sätt
ska kunna göras med särskilt vikt vid kvalitetsparametrar.
Serviceförvaltningen har yttrat sig över motionen i tjänsteskrivelse
2012-03-14.
Sammanfattning

Serviceförvaltningen avstyrker motionen. Förvaltningen menar att städstandard inte enbart är en städfråga, utan att frågor om fastighetsunderhåll, verksamheten i lokalerna och fastighetens ålder påverkar.
Städservice arbetar systematiskt med kvalitetskontroller som dokumenteras.
Kontrollerna sker oftast tillsammans med aktuell kund. Utveckling av kvalitetskontrollarbetet sker kontinuerligt.
Serviceförvaltningen anför att kvalitetsparametrar är ett viktigt inslag vid
upphandlingar och att samma krav ställs på anbudsgivarna som för verksamheten i egen regi. Förvaltningen menar vidare att städning i egen regi
inte snedvrider konkurrensen för den privata marknaden. Rekrytering av
personal till verksamhet i egen regi kan göras med fokus på att anställa botkyrkabor i enlighet med kommunens mål och ambitioner kring den sociala
dimensionen.
Yrkanden

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

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 93
Svar på motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen (KS/2011:430)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga ett
utegym/friluftsgym i enlighet med vad som beskrivs i nämndens ettårsplan
för 2012.
Reservationer

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201111-24 § 189 en motion – Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
en möjlig placering av ett utegym/friluftsgym i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-12 § 26.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden instämmer i att
det finns ett behov av ett utegym och har i ettårsplan för 2012 gett förvaltningen i uppdrag att bygga en sådan anläggning. Placeringen av utegymmet
kommer att utredas under sommaren 2012.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 94
Svar på motion - Snöröjning av kommunens vägar
(KS/2011:356)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-29 § 150 en motion – Snöröjning av kommunens vägar. Motionären föreslår att ansvarig nämnd uppdras planera för förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsong.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-13 § 33.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden delar motionärens uppfattning att kommunens snöröjning ständigt behöver utvecklas.
Nämnden beslutade hösten 2011 om en standard för vinterväghållning med
en prioriteringsordning. Nämnden kommer inför varje vintersäsong att återkomma till frågan om kommunens prioriteringar gällande vinterväghållningen. Information och utbildning av personal vid kommunens kontaktcenter och medborgarkontor har skett i frågor om vinterväghållning och nya informationskanaler har upprättats för att förbättra informationen till medborgarna.
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§ 95
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 Anna Holm, 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

Michael Trenneborg

ekonomikonsult

Anna Eng

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 6 har ekonom Bodil Sundström ersatt ekonomikonsult Berit Ståhl.
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§ 96
Ändring i delegationsordningen
Kommunstyrelsens delegationsordning (KS/2010:460)
Beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslaget på justering av delegationsordning
för kommunledningsförvaltningen 2012-05-07.
Revidering

Kommunledningsförvaltningen har från och med 2012 en ny organisation
vilket bland annat innebär att enheten för ekonomisk hållbarhet har avvecklats. Därför är det nödvändigt att göra följande förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning:
Punkt
Delegat före ändringen
Delegat efter ändringen
B1
Ekonomichef med chefen för enheten
Chefscontrollern med möjlighet
för ekonomisk hållbarhet som ersättare
att genom fullmakt vidaredelegera till personer inom den gemensamma internbanken i Södertälje
B2
Ekonomichef med chefen för enheten
Ekonomichef med chefsconför ekonomisk hållbarhet som ersättare
trollern som ersättare
B3
Ekonomichef med chefen för enheten
Ekonomichef med chefsconför ekonomisk hållbarhet som ersättare
trollern som ersättare
B4
Ekonomichef med chefen för enheten
Chefscontrollern med möjlighet
för ekonomisk hållbarhet som ersättare
att genom fullmakt vidaredelegera till personer inom den gemensamma internbanken i Södertälje
B5
Ekonomichef med chefen för enheten
Ekonomichef med chefsconför ekonomisk hållbarhet som ersättare
trollern som ersättare
C1
Ekonomichef med chefen för enheten
Ekonomichef med chefsconför ekonomisk hållbarhet som ersättare
trollern som ersättare
C2
Ekonomichef med kanslichefen som
Ekonomichef med chefsconersättare
trollern som ersättare
D9
Respektive enhetschef. Chefen för enhe- Respektive enhetschef. Kansliten för ekonomisk hållbarhet har ansvachefen har ansvaret för de poliret för de politiska sekreterarna
tiska sekreterarna.
Med anledning av att kommunstyrelsen tagit över handläggningen av hyresgarantier enligt ettårsplanen för 2012 bör kommunstyrelsens delegationsordning för kommunledningsförvaltningen justeras med ett tillägg av
punkten B 7.
Hyresgarantin handläggs från och med 2012 på medborgarkontoren. Varje
bifallen hyresgaranti innebär att kommunen gör ett borgensåtagande gentemot en kommuninvånare som söker bostad men av olika ekonomiska skäl
inte kvalificeras hos hyresvärden. Det är därför lämpligt att enhetschefen för
medborgarkontoren får delegation att underteckna dessa borgensåtaganden.
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Vidare ska dessa utfärdade hyresgarantier redovisas till Statens bostadskreditnämnd (BKN) som betalar ut 5000 kr per beviljad hyresgaranti. Även
denna delegation är lämplig att ge till enhetschefen för medborgarkontoren.
Föreslagen formulering av B 7:
Ärende
Borgensåtagande i samband med den kommunala hyresgarantin samt redovisning av
utfärdade hyresgarantier till statens bostadskreditnämnd

Delegat
Enhetschefen för medborgarkontoren med
kommunikationschefen som ersättare

Ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.
Enligt 34 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:
(1) ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
(2) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
(3) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
(4) ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden och
(5) vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Återrapportering av och ansvar för beslut fattade med stöd av delegation

Vid delegation överförs beslutanderätten till delegaten, men den som delegerat är fortfarande ansvarig för beslut som delegaten fattat med stöd av delegation.
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen ska därför anmälas
till nämnden, i det här fallet kommunstyrelsen, som bestämmer i vilken
ordning återrapportering ska ske. Återrapporteringen är avgörande för att
kommunstyrelsen ska kunna följa hur beslutanderätten utövas.
37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom
nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen.
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Återkallande

Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla givna delegationer. Kommunstyrelsen kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
delegeringen genom att kommunstyrelsen själv beslutar i ärendet.
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§ 97
Fördelning av 2012 års anslag - Genomförandet av förvaltningsområdet för finska språket samt grundskyddet för övriga nationella minoriteter (KS/2012:37)

Beslut

Kommunstyrelsen fördelar det statliga bidraget för det finska förvaltningsområdet till nämnderna enligt förslag i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-03-20.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i september redovisa avvikelser i genomförandet för eventuell omfördelning av
medel.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ingår i det finska förvaltningsområdet vilket innebär ett
förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
för den sverigefinska gruppen. Alla fem nationella minoriteter har ett grundskydd i lagen som gäller i hela landet. Vilka insatser som ska genomföras
regleras i stora drag av lagen. Den ger utrymme för lokala lösningar inom
många av kommunens verksamhetsområden.
Under 2011 förbrukades hela statsbidraget för det året, 1 500 000 kr. För
2012 har statsbidraget sänkts till 1 380 000 kr. Däremot finns fortfarande
kvar medel från 2010 och det samlade statsbidraget för 2012 uppgår till 2
067 000 kr. Inför 2013 kommer det inte att vara möjligt att på samma sätt
som nu ta med sig eventuella överskott och årets nivå kan därför inte behållas 2013.
Arbetet med att utforma förslaget till fördelning av statsbidraget sker i samråd med Sverigefinska samrådsgruppen.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-04-13, § 21.
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§ 98
Ansökan om medel - projekt Alby skriver (KS/2012:238)
Beslut

Kommunstyrelsen tilldelar projektet Alby skriver 150 000 kronor. Finansiering sker från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att följa upp resultat och ekonomisk redovisning av projektet.
Reservationer

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

I Alby pågår just nu spännande processer kring ungas deltagande i områdets
framtid och i kulturlivet. Några exempel är arbetet på fritidsgården och på
biblioteket med att stimulera unga att göra sina röster hörda. En viktig pusselbit är dock att stärka unga Albybors förmåga att uttrycka sig och beskriva
sin verklighet genom skrivandet. Projektet Alby skriver vill genom initiativtagaren Carlos Rojas verka för ett ökat deltagande i kulturlivet. Projektet tar
sin utgångspunkt i Albybornas eget skrivande och vill ta tillvara skrivtalangen i Alby och i Botkyrka. Tanken är att skapa en plats dit man spontant
kan gå för att få hjälp med en text, det kan vara alltifrån en arbetsansökan
till en novell. På sikt ska verksamheten kretsa kring en fast punkt, en lokal i
Alby centrum och drivas som en förening. ”Alby skriver” riktar sig främst
till ungdomar mellan 20-25 år men också barn och andra Albybor.
Projektets mål är:

att aktivera fler att använda det skrivna ordet och känna sig trygga med
det.

att presentera skrivande yrken som en möjlighet för Albyborna

att stötta Albybor att komma ut på kulturarbetsmarknaden eller vara en
del av amatörkulturskapandet

att skapa nätverk genom att alla medlemmar får en lämplig mentor
med skrivande som yrke

att förbättra Albybornas självbild och självkänsla

att skapa en trygg punkt på kvällar och helger i Alby centrum

att komplettera Botkyrkabarns skrivande i skolan med möjligheter
också på fritiden.
Projektet är tänkt att vara självfinansierat på sikt men i ett uppstartsskede
behövs offentlig finansiering som dock kommer att kompletteras av stöd
från bokförlaget Natur och Kultur m.fl. Projektet söker 150 000 kr från Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig i en tjänsteskrivelse
2012-04-09.
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Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordförande ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 99
Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd (KS/2012:69)
Beslut

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om att finansiera verksamheten för antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd under 2012 med beloppet 300 000
kronor. Medlen tas ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen villkorar utbetalningen med att Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd vid årets slut redovisar hur medlen använts och vilka resultat
som uppnåtts.
Sammanfattning

Det finns behov av en Antidiskrimineringsbyrå i Botkyrka. Den fyller ett
tomrum mellan det nationella stödet som erbjuds genom diskrimineringslagstiftningen och Diskrimineringsombudsmannen.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har varit aktiv i Botkyrka sedan
2005 och drivs av SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. I januari 2011 fick byrån besked om att Ungdomsstyrelsens anslag till
SIOS för att driva antidiskrimineringsverksamhet hade halverats. Beslutet
innebär att SIOS inte kunde fortsätta driva kontoret i Botkyrka. För att kunna fortsätta verksamheten har SIOS även i år vänt sig till kommunstyrelsen
med en förfrågan om finansiering av kontoret i Alby med 300 000 kronor
inklusive kostnaderna för lokalhyra.
I dagsläget är Antidiskrimineringsbyrån i Alby den enda byrån på hela Södertörn. De tar emot drabbade invånare också från andra Södertörnskommuner och detta är i grunden inte acceptabelt. Antidiskrimineringsbyrån i Alby
har en jurist anställd på heltid och en person anställd på halvtid för att sköta
icke-juridiska ärenden. I övrigt tar de hjälp av ett antal volontärer. Byrån
hanterade ca 140 ärenden under 2011.
Både Botkyrka kommun och ADB Stockholm Syd arbetar parallellt med att
fler aktörer i regionen ska ta ett gemensamt ansvar för finansiering av det
skydd och stöd mot diskriminering som Antidiskrimineringsbyrån erbjuder.
ADB Stockholm Syd gick under 2011 in i ett projekt mot diskriminering
som har initierats av Regionplankontoret och syftet är just att få fler kommuner att gå från ord till handling och ta sitt ansvar.
Vi arbetar med siktet inställt på att en till två andra kommuner ska börja bidra till finansiering av verksamheten under 2013, alternativt starta egna byråer.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-04-13, § 24.
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Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
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§ 100
Rapport om dialogforums verksamhet 2011 (KS/2011:71)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag
(Dnr KS/2006:164) att inrätta sex dialogforum i Alby, Fittja, Grödinge/Vårsta, Hallunda/Norsborg, Tullinge och Tumba. Verksamheten startade
i början av 2007. Ambitionen är att varje dialogforum ska ha 4–6 ordinarie
möten per år.
Syftet med den här rapporten är att genom en redovisning av antalet genomförda dialoger, deltagare, politikernas närvaro, tema m.m. ge en bild av hur
det generellt gått för dialogforum 2011. I rapporten dras även ett antal slutsatser som behövs uppmärksammas. Rapporten kan också vara ett underlag
till den utvärdering som kommer att göras vid slutet av mandatperioden.
Dialogforum har haft 22 ordinarie dialoger 2011 med sammanlagt 546 deltagare. I snitt deltog 25 personer per dialog vilket är detsamma som för
2010. Dialogforum har förutom de vanliga aktuella lokala frågorna använts
också för dialog om övergripande och långsiktiga frågor såsom vision, konsekvenser av en eventuell kommundelning och kommunens nya översiktsplan under 2011. Totalt har 28 dialoger genomförts med 1000 deltagare.
Räknar vi ihop både de ordinarie dialogtillfällena och de tillfällen som använts för ”dialogforum special” om kommundelningsfrågan har antalet
genomförda dialoger motsvarat ambitionen i riktlinjerna.
Dialogforum når inte kommuninvånare från olika grupper i alla områden.
Nya metoder behöver prövas och andra informationskanaler bör användas
för att skapa intressen för dialogen. Även återkopplingen till kommuninvånarna behöver bli bättre.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-04-13, § 22.
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§ 101
Revidering av riktlinjer för dialogforums verksamhet
(KS/2011:71)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag på revidering av riktlinjer för dialogforum.
Sammanfattning

Det finns ett behov att i riktlinjerna för dialogforum tydliggöra roller, förutsättningar och resurser för dialogforums verksamhet. Bakgrunden är tidigare
beslut om användning av sociala medier i dialogforum, begränsade personella resurser samt behov av tydligare rutiner för ekonomisk uppföljning.
I det reviderade förslaget tydliggörs:
 Rollerna för dialogforums ordförande och ledamöter, kommunledningsförvaltningen, dialoginformatören och områdesutvecklarna
 Rutiner för årlig uppföljning
För dialogforums genomförande avsätter kommunstyrelsen årligen en budget för sammanträdesarvoden och planeringsmöten samt diverse omkostnader (bland annat lokalhyra och kommunikation). Totalt finns 513 000 kronor
avsatta för 2012, varav 10 000 kronor per dialogforum för omkostnader. De
personella resurserna utgår från antagandet att dialogforum genomförs fyra
gånger per år i respektive område.
Tidigare erfarenheter tyder på att budgeten för dialogforum inte har hållits.
Ambitionen från dialogforum att verksamheten behöver lika många interna
som externa möten har också ökat. För att budgeten ska täcka de ökade ambitionerna behövs mer resurser. Att genomföra 4 planeringsmöten och 4 dialoger per område kostar 823 000 kronor. 6 planeringsmöten och 6 dialoger
per område kostar ungefär 1 miljon kronor. Med anledning av detta behöver
budgeten revideras i samband med budgetförhandlingarna för 2013.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-04-13, § 19.
Särskilda yttranden

Ander Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Christa Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 102
Beslut om riktlinjer för områdesgrupperna (KS/2012:139)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjerna för områdesgruppernas
arbete.
Sammanfattning

Områdesarbetet genomlystes i en konsultrapport under 2011. Därefter har
förvaltningscheferna/områdesordförandena och områdesutvecklarna intervjuats för att ta vara på erfarenheterna av det senaste årets arbete.
Ett nytt förslag till riktlinjer har tagits fram som främst anpassats till
 Att färre förvaltningar medverkar kontinuerligt
 En tydligare arbetsfördelning mellan områdesgrupp, nätverksgrupp
och andra arbetsgrupper
 Förändringar i arbetet med handlingsplaner och analys i styrsystemet.
 En tydligare ansvarsfördelning mellan områdesgrupper, förvaltningsledningar och kommunledningsförvaltningen.
I genomförandet ligger utvecklingsområden som kan kräva senare uppdatering av riktlinjerna. Det gäller främst områdesindelningen och områdesutvecklarnas ansvar, arbetssätt och kompetens samt samverkan med dialogforum.

29[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-07

§ 103
Medborgarpanel om kommunens webbplats mars 2012
(KS/2012:194)
Beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen om genomförandet av medborgarpanelen om kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen godkänner att temat på nästa medborgarpanel blir möjlighet till inflytande och påverkan.
Sammanfattning

Botkyrka kommun deltog mellan hösten 2007 och våren 2010 i SKLnätverket ”Medborgarpanel” med syfte att utveckla metoder för att konsultera medborgarpaneler med internet som kommunikationsväg.
I december 2010 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra 3-4
medborgarpaneler per år.
Kommunledningsförvaltningen byggde under hösten 2011 en medborgarpanel bestående av 680 botkyrkabor, olika grupper av kvinnor och män i olika
ålder och från olika områden.
Den första medborgarpanelen handlade om kommunens webbplats och
genomfördes under februari-mars 2012. Av de rekryterade kommuninvånarna har 248 svarat på panelen. Andel deltagare per kommundel i panelen
motsvarar ungefär andelen av befolkningen. Jämfört med befolkningen är
kvinnor överrepresenterade bland de svarande. Representativiteten av olika
åldersgrupper är ganska jämn. Flera ungdomar och yngre vuxna deltar i panelen jämfört med motsvarande andel i befolkningen.
Resultatet från panelen visar att de flesta är nöjda och tycker att webbplatsen
fungerar bra, att den uppdateras ofta och innehåller aktuell information. Det
som panelen upplevt som negativt är bland annat att det är svårt att få kontakt med politiker och tjänstemän via webbsidan. Kommunen har sedan tidigare en kanalstrategi som hänvisar kontakterna till kontaktcenter vilket resulterat bland annat i att få tjänstemannauppgifter finns på sidan. Sökfunktionen upplevs som otillfredsställande trots att Botkyrka kommun får bra betyg i SKL:s årliga genomlysning. Mycket av det som nämns i panelen är saker som kommunledningsförvaltningen redan tidigare noterat i olika undersökningar och arbetar med utifrån olika policies. En sådan fråga är den om
hur mycket av informationen på webben som ska vara tillgängligt på flera
språk och i så fall vilka.
Botkyrka kommun tar resultatet av panelen till sig och arbetar vidare med
utvecklingen av www.botkyrka.se. Samtliga deltagare kommer att få ta del
av resultatrapporten och den kommer även att läggas ut på kommunens
webbplats.

30[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-07

För nästa panel föreslår kommunledningsförvaltningen att temat ska vara
medborgarnas möjligheter till inflytande och påverkan. Anledningen är att
vi behöver veta mer om vad resultatet i förra årets medborgarenkät står för.
Där anser 30 procent av de kommuninvånare som deltog i undersökningen
att det finns möjlighet att påverka i frågor som intresserar dem. För att få ett
ännu mer effektivt demokratiarbete behöver vi förstå vad resultatet står för.
Nästa panel planeras till maj 2012.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-04-13, § 23.
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§ 104
Svar på remiss - Åtgärdsprogram för kväveoxid och PM10 i
Stockholms län (KS/2012:67)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-04-23 till Länsstyrelsen som kommunens yttrande över
förslag till ”Åtgärdsprogram för kväveoxid och PM10”.
Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att revidera de åtgärdsprogram för
luftkvalitet som har fastställts för länet, avseende kvävedioxid och PM10 (partiklar). Det nya programmet har som mål att miljökvalitetsnormerna inte överskrids
eller riskerar att överskridas längs länets gator och vägar. Åtgärdsförslagen i programmet rör i huvudsak de överskridanden som finns i innerstaden av kvävedioxid
och partiklar. En mindre del rör de överskridanden som finns på de statliga infartslederna i bland annat Danderyd, Solna, Sollentuna, Huddinge och Botkyrka.
Kommunen lämnar i första hand synpunkter på de förslag till åtgärder som påverkar trafiken på de statliga infartslederna och där ett samordnat regionalt agerande
behöver byggas upp.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-04-18.
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§ 105
Svar på remiss - Stockholms regionala trafikförsörjningsprogram (KS/2012:135)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2012-03-30 till Landstinget, som kommunens yttrande över utredningen Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram.
Sammanfattning

Den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012. Enligt lagen
ska varje län ha en regional kollektivtrafikmyndighet, i Stockholms län är
det landstinget som har myndighetsansvaret. En central uppgift för myndigheten är att besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Södertörnskommunerna har tagit fram ett gemensamt yttrande som i stort sett är positivt till landstingets förslag. Kommunerna vill dock se ambitiösare mål för
kollektivtrafikandelarna av resorna, tidspassning och störningsinformation.
Kommunerna vill också understryka vikten av att ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landstinget upprätthålls också i framtiden. Det vill
säga att den nya lagens möjligheter för kommuner att medfinansiera kollektivtrafik inte leder till att landstinget minskar omfattningen på den allmänna
trafikplikten.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-04-18, §17.
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§ 106
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
Kommunstyrelsen väljer Carl Widercrantz (TUP) till ny ledamot i demokratiberedningen efter Agneta Hallberg (TUP).
Kommunstyrelsen väljer Antra Johansons-Rantins (M) till ny ledamot i klimat- och planeringsberedningen efter Ardavast Reshdouni (M).
Kommunstyrelsen väljer Mattias Franzén (M) till ny ersättare i klimat- och
planeringsberedningen efter Antra Johansons-Rantins (M).
Kommunstyrelsen väljer Staffan Teste (TUP) till ny ersättare i arbets- och
näringslivsberedningen efter Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP).
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-04-10 § 81 följande fyllnadsval:
 ny ledamot i demokratiberedningen efter Agneta Hallberg (TUP)
 ny ledamot i klimat- och planeringsberedningen efter Ardavast
Reshdouni (M)
Följande avsägelse har inkommit:

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.

34[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-07

§ 107
Anmälningsärenden (KS/2012:242, KS/2012:220,
KS/2012:49, KS/2012:48, KS/2012:8)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Revisionsskrivelse – Granskning av årsredovisning 2011, dnr KS/2012:220.
Finansrapport per 31 mars 2012, dnr KS/2012:48
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2012, dnr
KS/2012:242.
Skrivelse till länsstyrelsen – svar på begäran om redovisning av verksamhet
med personligt ombud år 2011, dnr KS/2012:8.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka 2012-03-23, dnr KS/2012:8.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-03-23, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2012-04-13.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-04-18.
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§ 108
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:
Ekonomichefen:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning mars 2012, dnr KS/2012:47.
Upphandling av inhyrning av administrativ personal
(beslut 2012-04-03, dnr KS/2012:33).
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Yrkande

Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal

Förslag på beslut
Folkpartiet yrkar avslag på ordförandeförslaget
Motivering
Botkyrka kommunen är bunden att uppfylla det avtal som kommunen och Cirkus Cirkör
ingick år 2010 om att Cirkus Cirkör ska få ändamålsenliga lokaler. Folkpartiet vill ändå yrka
avslag på förslaget
Cirkus Cirkör är en förening/bolag som har precis som många andra har en bra verksamhet i
kommunen och vi har inte något emot att Cirkus Cirkör finns i Botkyrka kommun. Tvärtom,
men då måste de behandlas på samma sätt som andra bolag/föreningar. Vi har tidigare
ifrågasatt och gör det också nu varför de ska få så stora bidrag från kommunen. I handlingarna
står det nu att Cirkus Cirkör kommer att få ett grundbidrag om motsvarande 3 257 000 kronor.
Vilken aktör i Botkyrka kan räkna med så mycket i stöd från kommunen? Inte många.
I dokumentet står det också att Cirkus Cirkör är en ideell förening. Det är förvisso riktigt men
Cirkus Cirkör har inte bara en ideell förening utan har också ett aktiebolag år 2010 omsatte 26
MSEK och hade tillgångar på 7 MSEK.http://www.allabolag.se/5565574349/Cirkor_AB
Något som man tiger om i handlingarna.
Cirkus Cirkör ska enligt avtalet genomföra ett antal aktiviteter i kommunen för att få
grundbidraget. I detta sammanhang är det viktigt att tillgänglighet till deras aktiviteter gäller
för hela kommunen. Tullinge ligger t ex för långt bort för att denna stadsdels barn och
ungdomar ska kunna utnyttja Cirkus Cirkör i någon större omfattning.
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Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal

Cirkus Cirkör har fått stora bidrag genom åren. Vi har inte något emot att Cirkus Cirkör finns
i Botkyrka kommun. Det är snarare något vi ska vara stolta över, verksamheten är en av de
anledningar som gör att Botkyrka sticker ut bland andra kommuner. Däremot ifrågasätter vi
formuleringar som t ex ”Cirkörs närvaro ska bidra till att ytterligare stärka kommunen devis

långt ifrån lagom” och ”Botkyrka kommuner har i ett antal år satsat på kultur och kreativa
näringar som en central del av den lokala tillväxtpolitiken”. Är det rätt industri? Lockar detta
människor att bosätta sig i Botkyrka? Ska kommunen prioritera sådan verksamhet?
Frågetecknen är många.
Bidrag ger Cirkör möjligheten att arbeta mer målmedvetet med sin verksamhet. En av
svagheterna måste man dock vara medveten om, dvs. att verksamheten byggs upp kring ökade
bidragsberoenden. Bidragen får inte inkräkta på konkurrenssituationen i Botkyrka och bidra
till en särbehandling jämfört med andra bolag/föreningar. Därför är det inte lämpligt att öka
bidragen till aktiviteter som kan betraktas som en del av Cirkörs nuvarande affärsverksamhet.
Botkyrka bör iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på
konkurrensförutsättningarna.
Bidrag kan vara lämpligt när en affärsverksamhet startas upp. Rimligtvis bör bidragen
successivt minska när organisationen etablerar sig och tillslut kan stå på egna ben. Vi kan inte
finna några skäl för att öka bidragen till en verksamhet som är affärsmässig. Kommunens
ansträngda budget bör användas för kärnverksamhet, inte till att sponsra verksamhet som
delvis är affärsmässig.
Frågan är hur mycket Cirkör erhåller totalt? Ärendet ger enbart en viss bild av det ekonomiska
förhållandet. För att fatta beslut vill vi granska årsrapporten för 2011. Den skall godkännas av
årsstämman först, så vi kan inte ta del av den förrän senare i maj. Dessutom vill vi veta hur
många Botkyrkabor som aktivt deltar i Cirkörs verksamhet. Tullingepartiet vill därför avvakta
med att fatta beslut i frågan tills vi kan göra en samlad bedömning.

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

Vi vill, med hänvisning till ovanstående anförda skäl, att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet i väntan på årsrapporten för 2011. När vi tagit del av denna bör ärendet kunna
återkomma till kommunstyrelsen för beslut, till dess måste vi dessvärre ställa oss negativa.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

återremittera ärendet,

att

om återremissyrkandet faller, avslå 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.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-05-07
Ärende 86

Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)

Vi tillstår gärna att Cirkus Cirkör, på ett betydande sätt, har bidragit till att marknadsföra
kommunen på ett positivt vis och är en viktig del av Botkyrkas ”upplevelseprofil”.
Cirkus Cirkörs förening erbjuder därtill våra kommuninvånare och inte minst våra
ungdomar, annorlunda aktiviteter och erfarenheter. Inte minst får Botkyrkaborna
möjligheten att se nycirkus i världsklass – på hemmaplan.
Vi har dock en tveksamhet kring grundbidragets storlek. Får skattebetalarna valuta för
ett stöd som vida överstiger stödet till samtliga andra föreningar i kommunen? Vi har
många gånger tidigare begärt, och även motionerat om, att få redovisat kommunens
totala kostnader för den s.k. ”upplevelsesatsningen” som den nischade verksamhet som
Cirkus Cirkör erbjuder är en del av.
Bör inte även den goodwill som Cirkör skapar åt kommunen, båda innanför som utanför
dess gränser, vara en parameter i vår bedömning av grundbidragets storlek?
Utöver grundbidrag finns, såvitt vi känner till, även andra avtal och överenskommelser
med Cirkus Cirkör, där föreningen erhåller bidrag och ersättningar från såväl
kommunala förvaltningar som kommunala bolag. Vi hade gärna sett att det i
ordförandeförslaget från början hade redovisats en helhetsbild kring ekonomiska
förehavanden mellan föreningen och kommunen och dess bolag, såväl hel- som delägda.
Vi väljer sammanvägt att inte gå emot ordförandeförslaget till beslut i detta skede, men
vårt ställningstagande kan komma att förändras när den styrande majoriteten S+V+MP
lagt alla korten på bordet rörande de totala kostnaderna för ”upplevelsesatsningen”.

Jimmy Baker

Petja Svensson

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-05-07
Ärende 87 Tornet 4 i Norsborg – Antagande av detaljplan samt budget för
genomförande (KS/2012:212, KS/2012:174)
Vi moderater har under flera år påtalat behovet av att bygga fler äldreboenden i Norra
Botkyrka. Vi har även försökt övertala den styrande majoriteten S+V+MP om att det är
viktigt att det finns möjlighet för våra medborgare att kunna göra boendekarriär i sin egen
kommundel.
Med detta förslag till beslut så går man Moderaterna till mötes. Vi välkomnar att det kommer
till stånd ett nytt äldreboende samt att förslaget även därutöver bidrar till att området får en
ännu större blandning av upplåtelseformer samt standard på bostäderna.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Jimmy Baker

bifalla ordförandeförslaget

Edip Noyan

SÄRSKILT YTTRANDE
Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun
Att en kommun har ett starkt varumärke blir allt viktigare. Vill man få människor att bosätta
sig, företag att etablera sig eller besökare som turister är det viktigt med ett starkt och
lockande varumärke. Det är därför bra att kommunen tagit extern hjälp för att se över
varumärkesplattformen.
Vi ställer upp bakom den även om vi anser att den kunnat göras ännu bättre. Vi tycker att
plattformen i huvudsak handla om att Botkyrka är Norra Botkyrka, även om det nämns att det
finns landsbygd också! Den södra kommundelen faller därmed i skymundan, vilket är att
beklaga.
Menar majoriteten allvar med att vi ska ha en sammanhållen kommunen och en kommun som
präglas av ett företagsklimat som är högre än plats 207 av 290 på Svensk Näringslivs ranking,
så borde det vara tydligare i plattformen.
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Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun

På en gruppledarträff tidigare i år fick vi ta del av en bra presentation av arbetet med den nya
varumärkesplattformen. Det är bra att kommunen försöker bygga upp ett positivt varumärke.
Ambitionen är god och det är viktigt att ta reda på vad både invånarna och människor utanför
Botkyrka egentligen tycker. Vad krävs för att människor och företag ska flytta hit? Vad krävs
för att företag ska stanna?
Ett bra varumärke riktar sig till både besökare och investerare och bygger på att sätta
Botkyrka på kartan. Ett bra varumärke ska sticka ut. Vi undrar dock vad som är nytt i den
föreslagna plattformen samt hur det ska marknadsföras?
Vi förstår att varumärkesarbete sker kontinuerligt och ingår som en delmängd av övriga
insatser. Det kan därför finnas svårigheter med att särskilja från övriga kostnader. Det vore
dock intressant att få en riktlinje för hur mycket som arbetet har kostat och vilka kostnader
som detta beräknas medföra i fortsättningen.
Vidare reagerar vi på formuleringar som saknar verklighetsförankring. Att Botkyrka har ett
kreativt näringsliv kan t ex anses provocerande med tanke på att de låga resultaten som
kommunen får i olika mätningar.
Vår önskade position som upplevelsekommun kan också ifrågasättas. Är det verkligen
befolkningens önskan? Ligger Botkyrkas potential i upplevelseindustrin? Är det den
tillväxtmotor som Botkyrka behöver? Det är viktigt att varumärkesarbetet stämmer överens
med verkligheten för att inte uppfattas som något luddigt. Det är helt avgörande om vi vill få
hit fler företag och invånare. I annat fall blir varumärkesarbetet svårt att utvärdera och
motivera. Vidare är det viktigt att politikerna följer perspektiven, annars kvarstår enbart
tomma ord.
En annan viktig aspekt är kontinuitet och målmedvetenhet. Ofta beslutas det om nya
inriktningar, senast i form av en ny flerårsplan och vision för Botkyrka kommun 2011.
Framgångsrik varumärkesuppbyggnad kännetecknas av kontinuitet, både internt och externt.
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 - Höj städstandarden på våra skolor
och anläggningar

Rena och fräscha lokaler är viktigt för alla. Det är inte bara betydelsefullt för de som besöker
kommunens lokaler utan även för personalen som har rätt till en bra arbetsmiljö. Rena lokaler
bidrar till ökad trivsel och till en ökad hälsa för både personal och andra som vistas där.
Dessutom är det ansiktet utåt mot de som besöker Botkyrkas verksamhet.
Många gånger fungerar städningen bra men vi ser samtidigt hur delar av städningen i
Tullinges skolor lämnar mer att önska. Städning är särskilt viktig för dem som är allergiska
och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär. Vidare tror
vi att rena lokaler ger bättre studieresultat. En hög standard bör eftersträvas för att minska
risken för dålig luftkvalitet samt öka möjligheterna till lyckade studier.
Städning är sådant som vi tror att Botkyrkaborna vill att vi ska satsa mer på för att vara en
attraktiv kommun. Renhållningen tjänar många syften som t ex hygieniska,
underhållsmässiga, produktionsfrämjande och estetiska. Vi är inte främmande för att en
upphandling ska avgöra vem som i framtiden ska sköta städningen. Städverksamheten tillhör
inte kommunens kärnverksamhet. Därför tycker vi det kan vara värt att jämföra olika
alternativ. Allt blir dock inte bra bara man lägger ut verksamheten på entreprenad. Nyckeln är
att ta reda på vem som kan utföra de här uppdragen billigast och till bäst kvalitet. Det kan vara
positivt med en konkurrenssituation när det gäller den här typen av verksamheter.
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
Kommunstyrelsen
2012-05-07
Ärende 98

Ansökan om medel – projekt Alby skriver (KS/2012:238)

Moderaterna anser inte att den här typen av verksamhet bör tilldelas skattemedel via
kommunstyrelsen. Föreningen bör snarare ansöka om stöd från Kultur- och fritidsnämnden på
samma villkor som alla andra.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Jimmy Baker

avslå ordförandeförslaget

Petja Svensson

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2012-05-07
Ärende 99 Ansökan om finansiering av Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
(KS/2012:69)
Moderaterna anser att den här typen av verksamhet bör kunna tilldelas skattemedel via
kommunstyrelsen. Vi tror att den verksamhet som byrån bedriver behövs, särskilt i en
kommun som Botkyrka, där 10 % av kommuninvånarna under 2011 uppgivit att de har känt
sig diskriminerade.
SIOS, med sin gärning, är en aktör som hjälper de som oftast inte har kunskapen om hur man,
med lagens hjälp, kan få upprättelse om man blivit diskriminerad p.g.a. sin etnicitet/hudfärg,
sexuella läggning, funktionshinder eller kön.
Vi delar vidare majoritetens uppfattning om att fler kommuner borde ta ett gemensamt ansvar
för att finansiera verksamheten (eller starta egna byråer).
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Jimmy Baker

bifalla ordförandeförslaget
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Revidering av riktlinjer för dialogforums verksamhet

Vi välkomnar en revidering av riktlinjerna för dialogforums verksamhet. Dialogforum riskerar
annars att uppfattas som en enkelriktad monolog istället för en dialog som ska innehålla flera
olika infallsvinklar från berörda invånare.
Det är dock anmärkningsvärt att vår paus i Dialogforum Tullinge inte nämns i dokumentet.
Mycket av det som diskuteras lyfte vi fram i en skrivelse, i samband med vår paus.
Vi var bland annat kritiska mot att dialogforums ledamöter inte kan redogöra för sin åsikt när
de själva vill. De får enbart göra detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad
diskussion. Dialogen blir stel och styrd när spontana diskussioner undviks till förmån för ett
spikat program
Vi påpekade även vikten av bättre återkoppling och uppföljning. Publicering av
minnesanteckningar är inte tillräckligt. De invånare som deltar, förväntar sig med all rätt, att
deras synpunkter tas i beaktning inför politiska beslut. Finns det t ex en stor kritik som vid
kulturhusdebatten i Tullinge så bör det också uppmärksammas och återkopplas. Hur påverkar
det ett eventuellt beslut? Uppföljningen måste bli tydligare.
Vi anser att medborgarna ska sätta agendan, t ex genom en webbenkät. Medborgarna ska i
högre utsträckning få möjlighet att påverka vilka frågor som skall tas upp. Om majoriteten av
deltagarna vill ha en ändring av agendan så bör detta vara möjligt. Vilka frågor som
diskuteras ska avgöras av medborgarna istället för av presidiet. Detta för att stimulera
engagerade, informerade och aktiva medborgare.
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.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-05-07
Ärende 101 Revidering av riktlinjer för dialogforums verksamhet
(KS/2011:71)
Moderaterna har tidigare motionerat kring dialogforum och vi har vid flertalet tillfällen
uttryckt vår tveksamhet till företeelsen som sådan.
Är syftet att öka graden av dialog med medborgarna skulle detta istället kunna göras
med hjälp av t.ex. samrådsinstrumentet eller medborgardialogen - och utan dagens
arvoderingar. Med en inriktning som skisseras i ordförandeförslaget så skulle
dialogforumens budget kunna omfatta över en miljon kronor, exklusive kostnader för
tjänstemännens arbetstid.
Om man ser till antalet deltagande Botkyrkabor under 2011 och slår ut kostnaden per
genomfört dialogforum per deltagare, så undrar vi uppriktigt om majoriteten anser att
detta är väl använda skattepengar?
Dialogforum bör inte heller anordnas utan att det finns en tillräckligt ”het” fråga som
faktiskt engagerar och drar folk till mötena. Dessa rör ofta exploateringsfrågor, frågor
där samråd, utställningar och medborgardialoger ändå måste anordnas.
Vi är vidare bekymrade över att den stora skillnaden kvarstår i deltagandet i
dialogforum mellan boende i den norra respektive den södra kommundelen. Ser man till
medborgarförslagen (eller att rösta i allmänna val) så förefaller mönstret i demokratiskt
deltagande vara liknande.
Dialogforum verkar även, utöver ovan redogjorda, väcka varierande intresse hos våra
politiskt förtroendevalda.
Vi kommer, till vårt förslag till flerårsplan, slutligen bestämma hur vi ställer oss till
dialogforums vara eller icke vara, samt skattefinansieringen av desamma.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE
Revidering av riktlinjerna för dialogforums verksamhet
Precis som vi gjort tidigare markerat så vill Folkpartiet påpeka att alla partier bör beredas
plats i dialogforum. Forumen fattar ju inga beslut och det är därför helt onödigt att stora
partier har flera platser, ur ett medborgarperspektiv måste det synas väldigt märkligt t ex i
Tullinge att Folkpartiet inte har någon person, medan andra partier kan ha upp till fyra
personer i forumen.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen kl 16.00-17.30
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 16.00-17.10
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 16.00-17.25
Ludvigsson Ulla, ers
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