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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-06

§ 22
Information om Botkyrka kommuns medarbetarenkät
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av information om Botkyrka kommuns
medarbetarenkät.
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§ 23
Svar på medborgarförslag - Arbetslösa som snöröjare
(KS/2010:104)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-03-25 § 69 ett medborgarförslag – arbetslösa som snöröjare. Förslagsställaren föreslår att arbetslösa engageras
för att röja snö där maskiner inte kommer åt, t ex refuger, trappor m.m. Arbetet ska fungera som motprestation för att få ersättning från a-kassan.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker förslaget och anser att kommunen inte
kan införa ett motprestationskrav för människor som har a-kassa. Kommunen har ansvar för planering och underhåll av kommunens vägar. Detta innebär bl.a. ett ansvar för att vägarna på vintern plogas från snö och att isiga vägar sandas och saltas. Hela denna verksamhet upphandlas, eftersom förvaltningen inte har några egna snöröjare. Detta måste vi göra i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunen ställa sociala krav på att de
entreprenörer som vi anlitar ska anställa arbetslösa för de tjänster som ska utföras. Detta har också gjorts vid nyligen genomförda markskötselupphandlingar,
där förvaltningen avtalat om krav på att det vinnande företaget ska anställa en
arbetslös ungdom mellan 18-24 år.
Reglerna för arbetslöshetsförsäkringen är en statlig angelägenhet. Arbetslöshetsförsäkringen ställer som krav på arbetslösa att stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna få ersättning. Att ställa upp ytterligare villkor
i ett redan existerande försäkringssystem vore i sak fel och det är heller inte
förenligt med gällande bestämmelser.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-19, samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-10-26, serviceförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2010-08-13 och dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2010-08-04.
Dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet
2010-09-28 § 50. Dåvarande servicenämnden har behandlat ärendet 201009-27 § 26 och slutligen har samhällsbyggnadsnämnden behandlat ärendet
2011-12-13 § 280.
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§ 24
Svar på motion - Utlys tävling för att få fram illustrationer
att använda till informationstavlor vid Tullingesjön (TUP)
(KS/2010:422)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201011-25 § 215 en motion – utlys tävling för att få fram illustrationer att använda till informationstavlor vid Tullingesjön. Motionären föreslår att kulturoch fritidsnämnden i samråd med projektansvarig för Tullinge strandpromenad utlyser en öppen tävling enligt motionens rubrik.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen och anför att frågan om
illustrationer till informationstavlor redan är löst, men anser att idén om att
få tillgång till illustrationer genom att utlysa teckningstävling kan komma
till nytta i andra sammanhang.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-12-05 §
64.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-19.
Yrkande

Karin Nakamura Lindholm (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 25
Svar på motion - Säkra Bornsjökilens unika värden (MP)
(KS/2009:203)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Sammanfattning

Niklas Gladh m.fl. (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2009-04-23 § 70 en motion – säkra Bornsjökilens unika värden. I motionen
föreslås att kommunen tar initiativ till att starta ett programarbete tillsammans med Salem och Huddinge för att säkerställa Bornsjökilens naturvärden
och funktion.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att utveckla ett programarbete
tillsammans med Salems och Huddinge kommuner och anför att kommunen
under 2010 har färdigställt ett naturvårdsprogram där bl.a. Bornsjökilen lyfts
fram.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen och avser att inom åtgärdsprogrammet - Botkyrkas gröna värden – ta med förslaget om samarbete med berörda aktörer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-04.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2011-12-05, § 65.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2011-02-07, § 8.
Yrkanden

Petja Svensson (M), Dan Gahnström (MP) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Särskilda yttranden

Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Therese Strömberg (TUP), bilaga.
Ulla B Ludvigsson (BP), bilaga.
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§ 26
Beräkning av tillsynsavgiften avseende stadigvarande serveringstillstånd (KS/2011:490)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastslår att den rörliga delen i tillsynsavgiften avseende
stadigvarande serveringstillstånd ska baseras på tillståndshavarens omsättning av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker.
Sammanfattning

I samband med att den nya alkohollagen (SFS 2010:1622) trädde i kraft
2011-01-01 tillkom en ny kategori alkoholdrycker som benämns andra jästa
alkoholdrycker. Med andra jästa alkoholdrycker avses t.ex. cider och fruktviner. Cider och fruktviner räknades i den gamla alkohollagen som vin. Tillsynsavgiften för de stadigvarande serveringstillstånden består av en fast del
som är 2000 kronor per år samt en rörlig del som baseras på omsättningen
av starköl, vin och spritdrycker enligt tabell beslutad i kommunfullmäktige
2003-09-25. Kommunfullmäktige beslutar om grunden för kommunens
möjlighet att ta ut avgifter. I och med att andra jästa alkoholdrycker har tillkommit som en ny kategori alkoholdrycker behöver kommunfullmäktige
besluta att även omsättningen av andra jästa alkoholdrycker ska ingå i underlaget när den rörliga delen i tillsynsavgiften beräknas.
I ärendet redovisas avgiften i sin helhet för att man ska kunna se ovanstående förändring i sitt sammanhang.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 62 om kompletterande avgifter
för ansökan om serveringstillstånd av alkohol samt tillämpningsföreskrifter
för kunskapsprov.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-11-25.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2011-12-13.
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§ 27
Hallunda 4:39 - Omreglering av tomträttsavgälden
(KS/2012:14)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Tomträttsavgälden för Hallunda 4:39 sätts till 18 608 kronor per år från och
med 2013-04-01.
Sammanfattning

Den 1 april 1993 uppläts fastigheten Hallunda 4:39 med tomträtt till Slagsta
Marina AB. Tomträttsavgälden kan omregleras vart tionde år. Nuvarande
avgäld från 1993 är 10 000 kr/år. Föreslagen avgäld är 18 608 kr/år.
Markvärdet har tagits fram dels via värderingar av mark för annat ändamål
än bostäder och en jämförelse av satt marktaxeringsvärde. Då tomträttsavgälden höjs med mer än 75 procent ska beslutet tas i kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-14.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2011-12-13.
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§ 28
Revidering av folkhälsopolicy och utvecklingsplan
(KS/2011:333)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar folkhälsopolicyn.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen antar utvecklingsplan för folkhälsa 2012-2016 under förutsättning att kommunfullmäktige antar folkhälsopolicyn.
Reservationer

Lars Johansson (FP) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning

Jens Sjöström (S) vill lämna följande anteckning till protokollet:
” Vi i majoriteten (S, V och MP) förespråkar ett nära samarbete med landstinget och tror att det är en av framgångsfaktorerna bakom ett effektivt folkhälsoarbete. Samverkan och samarbete med landstinget lyfts därför upp i
folkhälsopolicyn och utvecklingsplanen flertalet gånger. Folkhälsopolicyn
och utvecklingsplanen framtogs och godkändes av en enig Folkhälsokommitté. Mot denna bakgrund avslår vi Folkpartiets yrkande om att kommunen
ska ta initiativ till ett samarbete med landstinget.”
Sammanfattning

De nya förslagen till folkhälsopolicy och utvecklingsplan för folkhälsa har
under hösten varit på remiss. 21 remissvar har inkommit. En sammanställning har gjorts med redovisning av de viktigaste synpunkterna i de 21 remissvaren samt tillhörande reflektioner och förslag till förändringar i policy
och utvecklingsplan.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-01-25.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet, 2012-01-19.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar återremiss, bilaga.
Petja Svensson (M), Karin Nakamura Lindholm (TUP), Stefan Dayne (KD)
yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ställningstagande om ärendet ska avgöras idag
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§ 29
Avtal om förvärv av Södertörns hantverksgymnasium
(KS/2011:483)
Beslut

Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag
att uppta förhandlingar med Hantverksgymnasiet AB i syfte att förhandla
fram ett förslag till avtal om eventuellt förvärv av fastigheten och övertagande av verksamheten.
Vidare ska utbildningsnämnden göra en grundlig genomgång av eventuellt
ombyggnadsbehov och lokalanpassningar för framtida verksamhetsinriktning inför ett slutligt ställningstagande.
Sammanfattning

Södertörns hantverksgymnasium är ett fristående gymnasium som driver utbildning i egna lokaler i Skyttbrinks industriområde. Verksamheten bedrivs
i bolagsform. Ägarna som utgörs av två tidigare anställda i kommunen har
kontaktat kommunen och frågat om kommunen är intresserad av att förvärva
fastigheten och överta verksamheten då ägarna har för avsikt att pensionera
sig.
Utbildningen bedrivs idag med cirka 100 elever fördelade på hantverksprogrammet och byggprogrammet. Antalet elever har under de senaste åren
minskat vilket kan förklaras av minskat antal ungdomar i aktuella åldrar och
ett minskat intresse för yrkesinriktade program.
Utbildningsnämnden har i ett ärende 2011-12-08 beslutat att hemställa om
ett uppdrag om att förhandla om ett eventuellt övertagande då man anser att
den aktuella verksamheten skulle kunna utgöra ett viktigt komplement till
den verksamhet som kommunen själv bedriver.
Fastigheten har värderats till cirka 23 miljoner kronor. I de kontakter som
förekommit har dock antytts att det finns möjlighet att komma överens på en
lägre nivå. Till detta kommer ett upprustningsbehov på knappt 18,5 miljoner
kronor utifrån byggnadens tekniska status. Eventuellt behov av lokalanpassningar har inte belysts i de underlag som utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-24. Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-11-24.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2011-12-08, § 114.
Yrkanden

Petja Svensson (M), Mats Einarsson (V), Karin Nakamura Lindholm (TUP)
och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 30
Fittja utvecklingsprogram - beslut om dialog (KS/2011:494)
Beslut

Kommunstyrelsen godtar att förslaget till utvecklingsprogram för Fittja går
ut på medborgardialog.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i sin ettårsplan 2010 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för Fittja. Ett förslag har nu tagits fram som ska omsätta kommunens sex övergripande hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv i Fittja.
Förslaget innehåller en vision sammanfattad som ”Framtidens Fittja är en
interkulturell mötesplats där mångfalden av erfarenheter och kunnande ger
nya jobb, attraktiva skolor och kreativa livsmiljöer”. Utvecklingsprogrammet innehåller också fyra huvuduppgifter som pekar ut riktningen för att nå
visionen. För var och en av huvuduppgifterna anges förslag till långsiktiga
handlingsvägar.
Förslag på huvuduppgifter:
 Kvinnor och män i Fittja har ett arbete som ger dem en trygg ekonomi
 Fittja är en bra stadsdel för förskolor, skolor och lärande
 I Fittja mår pojkar, flickor, män och kvinnor bra och tar plats i och utanför Fittja
 Fittja lockar människor
Nu vill vi vända oss till Fittjaborna för att fråga om de tycker att vi föreslår
rätt huvuduppgifter att arbeta med i Fittja och om handlingsvägarna är de
rätta för att nå visionen om Fittjas framtid.
Det färdiga utvecklingsprogrammet för Fittja kommer att vara en del av
kommunens styrsystem och ingå i flerårsplan och ettårsplan. Ett motsvarande program har tidigare antagits för Tullinge 2010 och Alby 2009.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-22.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-01-13, § 1. Arbets- och
näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2012-01-17, § 2. Klimat- och
planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-01-18, §1.
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§ 31
Intern kontrollplan (KS/2012:36)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättade interna kontrollplaner.
Sammanfattning

Enligt reglemente för budgetansvar och intern kontroll ansvarar nämnd för
utformning och utförande av den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Förvaltningschef ansvarar för att initiativ tas för att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2012 tagit fram två planer. Den ena
gäller kontroll av kommunledningsförvaltningens/kommunstyrelsens egna
verksamhet och den andra avser kommunövergripande kontrollmoment som
en del i kommunstyrelsens uppsiktsansvar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-24.
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§ 32
Svar på revisionsskrivelse - Betalkort (KS/2011:394)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2012-01-23 som svar på revisionsrapporten avseende hantering av betalkort.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på uppdatering av nu gällande regelverk för kommunens betalkort och drivmedelskort.
Sammanfattning

Price Waterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda
revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av betalkort.
Den sammanfattande bedömningen är att regelverket kring betalkort i huvudsak är ändamålsenligt, men att den interna kontrollen i hanteringen inte i
alla delar är tillräcklig. Detta gäller främst hanteringen av drivmedelskort
som i vissa delar inte överensstämmer med det fastställda regelverket.
Kommunledningsförvaltningen har i sin skrivelse kommenterat de förslag
till åtgärder som lämnas i rapporten och redovisat vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-23.
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§ 33
Svar på remiss - Delbetänkandet På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (KS/2011:448)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar det framtagna förslaget till yttrande daterat 201201-25 som remissvar över delbetänkandet På jakt efter den goda affären
(SOU 2011:73) till finansdepartementet.
Protokollsanteckning

Petja Svensson (M) vill lämna följande anteckning till protokollet:
”Vi står bakom det mesta i remissvaret. Men, om majoriteten (på sid.3,
stycke tre) med ”sociala krav” i upphandlingar avser Botkyrkas modell så
vill vi markera att det är något som vi är emot. Vi anser inte att företag ska
tvingas anställa s.k. ”trainees” som kommunen eller någon annan väljer ut.”
Folkpartiet och kristdemokraterna ställer sig bakom protokollsanteckningen.
Ärendet

En viktig utgångspunkt för utredningens slutsatser borde vara EUkommissionens utvärdering av de svar som medlemsstaterna kommit in
med utifrån kommissionens grönbok som publicerades våren 2011. Kommissionen slutsatser av utvärderingen börjar med att identifiera målen med
upphandlingsdirektiven på en övergripande nivå. Dessa är att:
• främja en effektiv, EU-omfattande och gränsöverskridande konkurrens
om upphandlingskontrakt,
• till minsta möjliga transaktionskostnader åstadkomma bästa
möjliga resultat för skattemedlen, best value for money, samt
• bidra till kampen mot korruption.
Till målen har kommissionen kopplat fem grundläggande utvärderingskategorier, för att kunna konstatera om upphandlingsdirektiven nått sina mål.
Dessa kategorier är effektivitet, relevans, kostnadseffektivitet, konsekvenser inom andra politikområden och vilket värde EU har tillfört den offentliga upphandlingen.
Med utgångspunkt från ovan redovisade definitioner lämnar Botkyrka
kommun ett remissyttrande, som fokuserar på grundläggande frågor om
hur utredningen ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar både för
kommunens anskaffningar och för kommunens möjligheter att använda
upphandling som ett verktyg för att uppnå andra mål.
Botkyrka kommun stödjer utredningens förslag att utreda de offentliga
upphandlingsfunktionernas strategiska ställning, i syftet att närmare analysera värdet av att upphandlingen ses som en del av en myndighets strategiska arbete. Kommunen anser dessutom att denna fråga måste kopplas
samman med stödjande riktlinjer och utvecklat metodikstöd för den upphandlingsverksamhet som ska bedrivas. Stödet bör utvecklas så att en fo-
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kusförflyttning kan ske, från att upphandla varor och tjänster med nuvarande värderingssätt, till att upphandla och värdera önskade effekter i
kärnverksamheternas processer. Det innebär rent praktiskt att upphandlingsorganisationens manuella insatser i högre grad ska ske i ett tidigt skede, där insatsen utifrån effektperspektiv kan bidra till en mer optimal definition av vad som egentligen ska anskaffas. En sådan förändring är önskvärd och den öppnar både för en mer kreativ upphandlingsprocess och för
ett minskat fokus på ”lägsta pris”, till förmån för ett ökat realkostnadsfokus
i utvärderingarna. Den handledning som behövs för upphandling med sociala kriterier kan liknas vid den handlingsplan för miljöanpassad upphandling som Miljödepartementet tagit fram. Upphandlande myndigheter behöver vidare ett bättre stöd för hur de ska agera för att möjliggöra för små företag och den sociala ekonomins organisationer att i större utsträckning
kunna delta i upphandlingar.
All ovan beskriven stödverksamhet bör utvecklas och drivas tillsammans
med viktiga intresseorganisationer för upphandlande verksamheter, t.ex.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Inom ramen för stödverksamheten bör läggas ett ansvar för standardisering
av upphandlingsarbetet och nödvändiga processer för att bedriva det på ett
effektivt sätt, bl.a. med avseende på möjligheter att göra systematiska uppföljningar av avtalade leveranser. En sådan utveckling ger också leverantörerna en mycket större möjlighet till effektiv anbudsgivning. Det skapar
också helt andra möjligheter än idag för att marknaden ska kunna skapa effektiva stödsystem för att hantera nödvändig uppföljning av de effekter
som ska uppnås genom upphandlingen. Detta gäller framför allt beträffande små och medelstora företag.
Kommunen ser det också som mycket viktigt att utredningen föreslår att ett
nytt forskningsfält etableras, bland annat genom inrättande av en professur
i offentlig upphandling. En ny grundutbildning på högskolenivå ska då
vara en del av detta förslag och utbildningen bör inte bara fokusera på
upphandlingsproceduren, utan också ge insikt om lämplig arbetsmetodik
för att med hjälp av upphandling som ett verktyg, skapa optimala effekter i
verksamhetsprocesserna. Delar av denna utbildning bör utformas som
kompetensutvecklingspaket för de redan nu arbetande upphandlingsresurserna.
Kommunen anser det mycket viktigt att inte bara utreda behovet av att införa förtydliganden eller undantag från ramavtalsbestämmelsernas krav vid
avrop av vissa särskilda sociala tjänster, utan också pröva förhållandet mellan direktivstyrd lagstiftning i LOU och annan nationell lagstiftning, t.ex.
SOL, vid användning av ramavtal.
När det gäller utredningens övervägande att föreslå att beloppsgränserna
för direktupphandling höjs, anser kommunen att detta är en felaktig tanke,
som om förslaget genomförs endast skapar försämrade förutsättningar för
ett effektivt upphandlingsarbete. Direktupphandling ska enligt kommunen
vara ett undantag och ska därför användas restriktivt, vilket inte blir fallet
vid högre beloppsgränser. Fokus ska istället läggas på att det skapas förut-
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sättningar för att effektiva upphandlingsprocesser kan användas. Kommunen anser därför att utredningen inte bara ska utreda utan föreslå att ändamålsenliga elektroniska upphandlingssystem tas fram, för att stödja en effektiv upphandlingsprocess. Kommunen anser att detta ska kopplas samman med att prekvalificering av leverantörer då får ske även inom den
klassiska sektorn.
Botkyrka kommun vill ställa så långtgående krav som möjligt för att motverka missförhållanden på svensk arbetsmarknad, öka den globala rättvisan, minska den tilltagande klimatpåverkan och underlätta för personer
med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa att
komma in på arbetsmarknaden.
Kommunen ser det därför som mycket viktigt att utredningen genomför en
analys av rättsläget vad gäller möjligheten att i upphandlingar ställa miljökrav och sociala krav som går längre än EU-rättsliga minimiregleringar
och harmoniserande lagstiftning. Analysen ska särskilt belysa vad som då
gäller för upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster.
Utredningen bör titta närmare på möjligheterna att reservera kontrakt till
skyddade verkstäder eller program för skyddade anställningar, dvs. det
som Samhall och arbetsintegrerade sociala företag gör. Det har gjorts i
andra medlemsländer men det har inte närmare debatterats i Sverige.
Kommunen anser det också viktigt att utredningen närmare analyserar åtgärder som kan bidra till att förvaltningsdomstolarnas handläggningstider
förkortas och en förutsebar rättspraxis etableras. Kommunen anser att i detta sammanhang ska frågan om inrättande av specialdomstolar för upphandlingsmål återigen aktualiseras.
När det gäller offentlig upphandling som ett styrmedel för att nå samhällspolitiska mål på hållbarhetsområdet, anser utredningen att kommissionen
bör ta fram en vetenskapligt baserad vägledning som tydliggör i vilka
sammanhang offentlig upphandling utgör ett samhällsekonomiskt effektivt
och verksamt styrmedel i arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen anser att detta så långt möjligt bör tas fram av utredningen på nationell nivå,
oaktat om eller när kommissionen avser att göra det. Möjligheten att förhindra att de upphandlade företagen skatteplanerar behöver vidare utredas.
Kommunen ser det därför som ett krav på utredningen att lämna förslag på
hur upphandlingsstödjande åtgärder inom området arbetsmiljö, villkor i
nivå med svenska kollektivavtal och ILO-konventioner, kan utformas och
införas.
Kommunen ser det också som ett krav på utredningen att lämna förslag på
hur upphandlingsstödjande åtgärder och vägledningar kan utformas och införas, vad gäller upphandling kontra bidragsgivning i kommunal verksamhet. Detta innebär också att utredningen i samband med detta ska bedöma
rättsläget i relationen mellan generell lagstiftning och speciallagstiftning.
Serviceförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-01-25.
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§ 34
Rapport om genomförandet av förvaltningsområdet för
finska språket samt grundskyddet för övriga nationella minoriteter 2011 (KS/2010:67)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten
Sammanfattning

Att kommunen ingår i förvaltningsområdet innebär ett förstärkt skydd enligt
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för den sverigefinska
gruppen. Samtidigt har alla fem nationella minoriteter ett grundskydd i lagen som gäller i hela landet. Det innebär att judar, romer, samer och tornedalingar ska ges information om sina rättigheter. Det innebär att det allmänna har ett ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
och kulturerna, särskilt gäller det barn. De nationella minoriteterna ska ges
möjlighet till inflytande och samråd.
Genomförandet av det finska förvaltningsområdet har i huvudsak följt de av
förvaltningarna redovisade planerna och enligt den fördelning av statsbidraget som beslutades av kommunstyrelsen 2011-10-10. Botkyrka beviljades
för andra året i rad 1 500 000 kr och fick dessutom överföra överskottet
796 000 kr från 2010. Av dessa 2 296 000 kr har 1 549 994 kr förbrukats.
Även i år får överskottet överföras.
Länsstyrelsen begär redovisning i särskild ordning.
Ett samråd har också inletts med representanter för romer i kommunen som
startat en förening Framtidens Romer. Arbetet har hittills omfattat att knyta
kontakter med förvaltningarna och att planera gemensamma aktiviteter inför
2012 i vilka även Mångkulturellt centrum ingår.
Det har inte gått att etablera lokala kontakter med övriga nationella minoriteter.
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§ 35
Anmälningsärenden (KS/2011:61, KS/2011:44, KS/2011:41)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Sveriges Kommuner och Landsting – styrelsens beslut nr 16 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012, dnr KS/2011:41.
Finansrapporter per 31 december 2011, dnr KS/2011:61.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2011-12-09, dnr
KS/2011:44.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka 2011-12-16 , dnr
KS/2011:41.
Protokoll från sammanträden med demokratiberedningen
2011-12-09 och 2012-01-13.
Protokoll från sammanträden med personalutskottet 2011-12-19 och
2012-01-09.
Protokoll från sammanträde med arbets- och näringslivsberedningen
2012-01-17.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-01-18.
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§ 36
Delegationsärenden (KS/2011:178)

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 december 2011, dnr KS/2011:178)
Upphandling av idrottsmaterial
(beslut 2012-01-11, dnr KS/2012:33)
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§ 37
Valärende

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
Kommunstyrelsen väljer Heidi Henftling (FP) till ny ersättare i folkhälsokommittén efter Andreas Froby (FP).
Ärendet

Andreas Froby (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i folkhälsokommittén.
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Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.10
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
Nakamura Lindholm Karin, 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
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare MP
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare BP

X

Ebba Östlin (S)

X

Petja Svensson (M)

X

Arzu Alan (S)

X

Yngve R K Jönsson (M)

X

Dan Gahnström (MP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Svar på motion – Säkra Bornsjökilens unika värden (MP)
(KS/2009:203)

I Miljöpartiets motion framkommer att de unika värdena som finns i Bornsjökilen måste säkras
genom att kommunerna Botkyrka, Salem och Huddinge tillsammans startar
ett programarbete, som ska säkerställa naturvärden och funktion, får ses som ytterst angeläget.
Det man bl a lyfter fram är exempel på kulturhistoriska miljöer såsom Sturehov, Hamradalen och
Hågelby av vilka de två sistnämnda tillika är av riksintresse för kulturmiljövården.
Vi i BP ser det därför som synnerligen värdefullt att tre nämnder ställt sig positiva till förslagen i
motionen, vilket bör leda till att ingen onödig exploatering varken sker på dessa områden eller på
övriga som tagits fram i motionen.
Vi välkomnar förslaget till beslut om bifall till motionen.

Ulla-B. Ludvigsson
BOTKYRKAPARTIET

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

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

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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Svar på motion – Säkra Bornsjökilens unika värden

De gröna sammanhängande kilarna är viktiga att värna. Tullinge har stora och fina grönområden.
För att Tullinge ska förbli attraktivt som boendeområde måste vi bevara och utveckla de fina
naturområden som finns. Närhet till natur främjar hälsa och skapar möjlighet till avkoppling i en
annars stressig vardag. Olika evenemang i dessa naturmiljöer bidrar dessutom till andra positiva
värden som exempelvis fler möten mellan människor.
Eftersom kilarna spänner över flera kommuner är samarbete mellan kommuner viktigt. Den smala
bron vid Flottsbro som förbinder Bornsjökilens västra del med den östra, torde vara ett av få ställen
där djur kan röra sig fritt mellan de båda delarna. Det är därför av vikt att bevara en så naturlig
miljö som möjligt i detta område. Tullingepartiet ser positivt på att starta ett programarbete
tillsammans med Salem och Huddinge kommun för att säkerställa Bornsjökilens naturvärden och
funktion. Att planer förankras mellan grannkommuner är inte bara viktigt utan även helt
grundläggande. En mellankommunal diskussion om planeringsfrågor är nödvändig och i en
framtida Tullinge kommun ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med närliggande kommuner
angående Bornsjökilen.
Ett programarbete över kommungränserna innebär dock att berörda kommuner måste ta ett
gemensamt ansvar. Olika typer av exploateringar kan ge negativa effekter på värdefull natur, för
friluftslivet och för de boende i området. Ett exempel är Loviseberg där vi tidigare sett hur
Tullingebor gett uttryck för att skydda dessa viktiga natur- och strövområden. Loviseberg hör till
Bornsjökilen men ligger på Huddingesidan som gränsar till Tullinge. Det är därför mycket viktigt
att ansvaret noggrant regleras.
Karin Nakamura Lindholm (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

Revidering av folkhälsopolicyn och utvecklingsplan
Botkyrka kommun arbetar idag aktivt för att kommuninvånarnas hälsa ska förbättras.
Folkpartiet anser dock att vi kan och bör göra mer. Botkyrkas befolkning är bland den fetaste i
länet. 2010 var 14 procent av kommunens 4-åringar överviktiga. Vi är även den kommun i
vilken barn utsätts mest för passiv rökning.
De faktorer som påverkar folkhälsan allra mest är föräldrarnas utbildningsnivå och övriga
socioekonomiska förhållanden. Fetma och övervikt har enligt studier och rapporter från
barnhälsovården en benägenhet att fästa sig i områden med låg köpkraft. Det innebär enorma
skillnader i hälsa bland barnen i länet, beroende på var de bor.
Landstinget har på andra håll i länet satt in insatser då kommunerna har efterfrågat det. Bland
annat har ett projekt genomförts på en skola i Österåker där personalen reagerat på elevernas
bristande hälsa.
Folkpartiet liberalerna föreslår att Botkyrka kommun tar initiativ till ett samarbete med
landstinget. Förslagsvis anordnas informationstillfällen om bl a kost i kommunens skolor i de
områden där behovet är som störst. Skolorna är en naturlig mötesplats vilket bör nyttjas.
Med hänvisning till det som anförs ovan yrkar Folkpartiet liberalerna
att

ärendet återremitteras och kompletteras i enlighet med förslaget ovan

Lars Johansson (FP)

