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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§1
Vårsta Centrum - ramavtal förnyat planuppdrag
(KS/2011:239)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Vårsta 1:58 AB.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag från 2008 att ta fram ett förslag till
detaljplan för bostäder på Vårsta 1:58 aktualiseras. Budget för framtagande
av detaljplan fastställs till 500 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till exploateringsavtal och säkerställa att andra avtal som krävs upprättas.
Sammanfattning

Ny ägare till Vårsta 1:58 AB som omfattar Vårsta Centrum har framfört
önskemål om att återuppta arbetet med den planändring som inleddes genom beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 2008. Målsättningen är att
skapa ett levande centrum även på kvällstid, ett bättre fungerande centrum
och ett centrum som markerar sin närvaro. Bolaget har i bifogad ansökan
skissat på möjligheten till tolv våningar till skillnad från den skiss som låg
till grund för planuppdraget 2008 som visar åtta våningar. Kommunen tar
inte ställning till detta utan den kommande planprocessen får visa vad som
är möjligt att bygga på platsen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ramavtal som
innebär att bolaget står för kostnader för planläggning. Kommunledningsförvaltningen kommer i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen att
parallellt med planprocessen ta fram ett slutligt exploateringsavtal som reglerar åtaganden i samband med genomförande av detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-16.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-12-14, § 71.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), bilaga.
Jimmy Baker och Petja Svensson (M), bilaga.
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§2
Plan- och bygglovstaxa (KS/2011:479)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar taxa för plan- och bygglovverksamheten. Taxan
träder ikraft den 1 februari 2012.
Sammanfattning

Syftet med förändringen av bygglovtaxan har varit dels att anpassa den till
den nya plan- och bygglagen, dels att förenkla så att avgifterna blir förutsägbara för allmänheten och därmed minska risken för olika kostnadsbedömningar avseende bygglovavgift. Därutöver har taxan också justerats för
att uppnå en bättre kostnadstäckning.
Många bygglovavgifter höjs, men en del ärendetyper får sänkt avgift. För de
vanligaste ärendekategorierna är höjningen mellan 15 och 30 procent.
Ersättning för kommunens detaljplanearbete ska enligt taxan som huvudregel regleras genom avtal mellan en sökande och kommunen. Utgångspunkten är att kostnader faktureras löpande. Den avtalsreglerade planavgiften ska
motsvara kommunens självkostnader för att ta fram detaljplanen.
Avgift för detaljplaneläggning som medger byggrätt för en- och tvåbostadshus ska, av enskilda medborgare, betalas i samband med bygglov. I samband med bygglov får en sökande nytta av den givna byggrätten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-05.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), bilaga.
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§3
Samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt reglemente (KS/2011:473)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer för 2012 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 27 i nämndens reglemente:
Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse m.m. får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny
avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer årligen de villkor som ska gälla för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt. Beslutanderätten regleras i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 punkt 27. Enligt denna punkt får
samhällsbyggnadsnämnden utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige på de villkor som fullmäktige fastställer varje år förvärva, lösa in, expropriera eller överlåta fastighet eller fastighetsdel samt under motsvarande
förutsättningar upplåta tomträtt, arrende, nyttjanderätt och besluta i ärenden
om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift.
Det innebär till exempel att nämnden kan besluta om köp eller försäljning
av en fastighet så länge beloppet (köpeskillingen) understiger 5 miljoner
kronor. Överstiger köpeskillingen 5 miljoner kronor måste kommunfullmäktige godkänna affären.
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§4
Svar på medborgarförslag - Spola för skridskoåkning vid
Kassmyraskolan (KS/2011:214)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-06-16 § 124 ett medborgarförslag –
Spola för skridskoåkning vid Kassmyra skola.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2011-10-31 § 102,
utbildningsnämnden 2011-10-20 § 100 och kultur- och fritidsnämnden
2011-10-31 § 102.
Sammanfattning

Tekniska nämnden konstaterar att det kan vara ett relativt omfattande åtagande både resurs- och kostnadsmässigt att anlägga och underhålla naturisbanor. Nämnden vill dock öppna upp för Kassmyra föräldraförening att i
egen regi spola för skridskoåkning under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden är överens om det.
Enligt utbildningsnämnden är det positivt ur ett skolperspektiv om Kassmyraskolans grusplan spolades och snöröjdes, men gör sammantaget bedömningen att det inte är rimligt i proportion till den relativa stora arbetsinsatsen
och kostnaden det skulle innebära.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget, men anför samtidigt att spontanidrott är viktigt och att en plan bör tas fram med berörda förvaltningar för hur kommunen ska arbeta med spontanidrott vintertid.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar också att det idag inte finns beredskap vare sig i form av utrustning eller organisation för att spola upp is på
Kassmyraskolans grusplan.
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§5
Svar på motion - Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv
fritid (M) (KS/2011:245)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0616 § 125 en motion – Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. Motionären föreslår att berörda förvaltningar ges i ”uppdrag att utarbeta en modell, samt uppskattad kostnad, för att subventionera deltagandet för barn till
fattiga föräldrar i idrottsföreningar samt Kulturskolan”.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-10-31 § 103 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det redan idag finns ett riktat
ekonomiskt bidrag från socialnämnden med 2 500 kronor per barn och år
avseende barn som lever i familjer med långvarigt bidragsberoende.
Vidare pekar nämnden på att det finns ett varierat utbud av fritidsaktiviteter
som är avgiftsfria. Från och med 2012 sänks avgifterna vid Botkyrka kulturskola och subventionen av deltagaravgifterna ökar hos Cirkus Cirkör och
Alby Fejm.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), bilaga.
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§6
Svar på motion - Humanitär hjälp till Gazas folk (V)
(KS/2011:83)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Reservation

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

Mats Einarsson m fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-02-24 § 30 en motion – Humanitär hjälp till Gazas folk. Motionärerna
föreslår att ”Botkyrka kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar
vilka möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används
men som kan komma till nytta i Gaza”.
Genom lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:407) har kommuner
och landsting fått vissa befogenheter även på det internationella området.
Till ett land som får statligt bistånd får en kommun lämna bistånd i form av
utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får ges endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Direkta penninggåvor är inte tillåtna.
Till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får utrustning lämnas som
kommunen inte längre behöver i sin verksamhet. Det betyder att utrustningen faktiskt finns hos kommunen och har använts i den kommunala verksamheten. I skälig omfattning får medel användas för att transportera och ställa i
ordning utrustningen.
Västbanken och Gaza uppbär bistånd från Sverige genom SIDA.
Motionen föreslår att vi ska inventera vilka möjligheter det finns att i samarbete med Ship to Gaza skänka materiel till Gaza. Det finns praktiska svårigheter med att få till stånd ett sådant samarbete, framförallt när det gäller
lagerhållningen. För att idén ska vara logistiskt möjlig förutsätter det att
kommunen kan få till en samverkan med en frivillig organisation som i sin
tur tar på sig ansvaret att samordna men även sköta de praktiska omständigheterna. Därför bör inventeringen av vilka möjligheter som finns bland annat omfatta att kartlägga samt ta kontakt med lämpliga samverkansorganisationer.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar i ett yttrande 2011-11-04 att det
inte finns några juridiska hinder för att skänka utrustning till Gaza. Kommunledningsförvaltningen lämnar dock inget förslag till beslut.
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Yrkande

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

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson (M), bilaga.
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§7
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och internbudget (KS/2011:486)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan och internbudget för 2012.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområden 2012.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som Ettårsplan 2012 innehåller.
Ekonomidelen är nedbruten på verksamhetsnivå.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-21.
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§8
Serviceförvaltningens affärsplan, beslutsattestanter och internkontrollplan (KS/2011:493)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till serviceförvaltningens affärsplan
för 2012.
Ärendet

Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till affärsplan för 2012.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som Ettårsplan 2012 innehåller. Affärsplanen går igenom förvaltningens fem strategiska målområden
och redovisar en nulägesanalys och mål för 2012 för respektive målområde.
Serviceförvaltningens fem målområden är:
- Kund
- Medarbetare
- Ekonomi
- Processer
- Samhälle
Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till affärsplan samt lämnar förslag till beslut 2011-12-01. Som bilaga till affärsplanen lämnar serviceförvaltningen en förteckning över budgetansvariga och beslutsattestanter samt
en internkontrollplan.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker och Anders Peterson (M), bilaga.
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§9
Firmatecknare 2012 (KS/2011:472)

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 Rolf Gustafsson
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 Rolf Gustafsson. 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 Rolf Gustafsson 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.

11[24]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

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

Rolf Gustafsson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Michael Trenneborg

ekonomikonsult

Anna Eng

ekonomikonsult

Berit Ståhl

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. Anders
Peterson har ersatts av Jimmy Baker i egenskap av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Vidare har Anna Giotas Sandquists titel ändrats från enhetschef
till utredningschef. Under punkten 6 har två namn lagts till – Anna Eng och Berit Ståhl.
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§ 10
Kagghamra, Sibble och Eldtomta - programuppdrag
(KS/2010:299)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
ett detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta. I processen ska
stor vikt läggas vid dialog med de boende som berörs av en utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp.
Kommunstyrelsen fastställer budget för detaljplaneprogrammet till 500 000
kronor. Pengarna tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Sammanfattning

VA-situationen i Kagghamra har varit under diskussion länge. Att kommunen skulle fortsätta att acceptera den miljöpåverkan som pågår idag är inte
rimligt. Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att kommunen ska ansluta Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och
dricksvatten. I samband med en sådan utbyggnad ansluts också Sibble till
kommunalt dricksvatten. Kommunstyrelsen delar den uppfattningen och noterar också att en sådan utbyggnad får ekonomiska konsekvenser både för de
boende och för kommunen. För att hantera konsekvenserna av ett utbyggt
vatten och avlopp på Grödingelandet föreslår kommunstyrelsen att ett detaljplaneprogram upprättas som ytterligare tydliggör konsekvenserna både
för de boende och för utvecklingen av kommunen. I en sådan process ska
särskild vikt läggas på en god kommunikation med de boende som blir berörda.
Processen med ett detaljplaneprogram behöver samordnas med tekniska
nämndens uppdrag att bygga ut VA i området.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-01.
Klimat- och planeringsberedningen har 2011-12-14, § 70, behandlat ärendet.
Yrkande

Jimmy Baker och Anders Peterson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget,
bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 11
Alby Kvarn - planbesked bostäder (KS/2011:360)
Beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för bostäder vid Alby
Kvarn.
Sammanfattning

Begäran av planbesked har inkommit för bostäder på fastigheterna Alby
Kvarn 1, 3 och 4 inom Botkyrka kommun. Enligt skisser innebär det en bebyggelse på 3-4 våningar med en mindre ”terrassvåning” på taket.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anger i bifogat underlag att förutsättningarna inte finns för att inleda en planläggning enligt ansökan.
De studier som gjorts visar att platsen lider av allvarliga brister som inte är
förenliga med bostäder. Alby Kvarn är lågt beläget och enligt länsstyrelsen
måste bebyggelsen läggas ca.1,10-1,60 meter över dagens marknivå då det
råder risk för översvämning. Marken är mycket sättningsbenägen och bedöms ligga i stabilitetsklass 1, vilket är den klass som löper störst risk för
ras och skred. Marken är förorenad och vid uppförande av bostäder måste
marken saneras för att tillgodose en god livsmiljö.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-06.
Klimat- och planeringsberedningen har 2011-12-14, § 69, behandlat ärendet.

14[24]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 12
Utvärdering av hållbarhetsveckan 2011 samt inriktning för
2012 (KS/2011:437)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att temat för hållbarhetsveckan 2012 ska vara
ungas inflytande och delaktighet, med unga i åldrarna 13-24 år som prioriterad målgrupp.
Sammanfattning

År 2011 genomfördes för första gången Hållbarhetsveckan i Botkyrka kommun. Arrangemanget är en vidareutveckling av miljöveckan och demokratidagarna. Också cykelarrangemanget Botkyrkatrampet lyftes in som en del av
Hållbarhetsveckan. Det övergripande målet med hållbarhetsveckan är att
”öka delaktigheten och stärka dialogen mellan förtroendevalda, kommunens
medarbetare och medborgare när det gäller arbetet för ett hållbart Botkyrka”.
Kommunstyrelsens ambition för 2011 var att med översiktsplanearbetet som
gemensamt tema engagera skolorna och civilsamhället i form av föreningar,
organisationer och studieförbund.
Hållbarhetsveckan 2011 hade åtta projektmål varav majoriteten uppfylldes.
Totalt genomfördes ett 30-tal aktiviteter vilka sammanlagt lockade cirka
4 300 besökare. En genomförd enkät visar att deltagarna var väldigt nöjda
med de aktiviteter de deltog i.
Tiden för att arbeta med projektet överskreds kraftigt. Total tidsåtgång för de
tjänstemän som deltagit i planering och genomförande motsvarar drygt en
heltidstjänst under ett år. Budgeten för Hållbarhetsveckans var 400 000 kr
varav 330 000 kr nyttjades.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-23.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2011-12-09, § 53. Klimat- och
planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-12-14, § 67.
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§ 13
Deltagande i Earth Hour 2012 (KS/2011:468)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att vara projektledare för Botkyrka kommuns uppmärksammande av Earth Hour 2012, i samarbete med
Tumba Centrum, Botkyrkabyggen och Alfågeln AB (Alby Centrum).
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna förvaltningarna
samt externa aktörers medverkan i arrangemanget.
Kommunstyrelsen avsätter 200 000 kronor för aktiviteter och marknadsföring ur anslaget för kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Lördagen den 31 mars 2012 går Världsnaturfonden WWF:s klimatsatsning
Earth Hour av stapeln för femte året i rad.
Botkyrka kommun har deltagit i uppmärksammandet av Earth Hour sedan
2010. Initialt var kommunens deltagande modest, med fokus på informationsspridning och nedsläckning internt.
I samband med 2011 års uppmärksammande ökade ambitionerna och kommunen gjorde tillsammans med Tumba Centrum och Botkyrkabyggen en
storsatsning. Aktiviteterna sträckte sig över en tvåveckorsperiod och omfattade en mängd kommunikativa och interaktiva arrangemang, både genom
Klimattorget i Tumba Centrum och genom Klimatfesten i Hågelby.
Aktiviteten som skapade störst mervärde var Klimatfesten. Cirka 2 500 personer samlades för att delta i arrangemanget i Hågelby och totalt 300 personer gick med i fackeltågen från Tumba Centrum och Ica Maxi, Alby.
Den politiska majoriteten ser att det är viktigt att vi möjliggör för aktiviteter
i såväl Tumba Centrum som Alby centrum.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-14.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-12-14, § 68.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker och Christina Lundgren (M), bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 14
Fortsatt stöd till Institutet för kommunal ekonomi
(KS/2011:460)
Beslut

Kommunstyrelsen fortsätter att stödja verksamheten vid Institutet för kommunal ekonomi under kommande avtalsperiod 2012 till 2014.
Sammanfattning

Institutet för kommunal ekonomi (IKE) bedriver forskning och utreder frågor kring organisation, ekonomi och verksamhetsstyrning inom kommunal
verksamhet. Institutets verksamhet finansieras genom bidrag från kommunerna i Stockholms län. Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i
detta sammanhang haft en samordnande roll genom att skriva avtal med
IKE och administrera inbetalningarna från kommunerna till verksamheten.
Med anledning av att nuvarande avtalsperiod löper ut 2011-12-31 rekommenderar KSL länets kommuner att stödja institutets verksamhet för den
kommande avtalsperioden som avser 2012 till och med 2014.
Stödet till IKE för hela länets räkning uppgår till två miljoner kronor per år.
Av detta svarar Stockholms kommun för halva beloppet. Resterande del
fördelas på övriga kommuner i länet i form av ett fast belopp på 20 000
kronor per kommun och år och en del baserat på antalet invånare (41,4 öre
per invånare). För Botkyrkas del skulle den årliga kostnaden under perioden
uppgå till 54 200 kronor. Detta belopp finns avsatt i ettårsplanen för 2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-19 och föreslår att kommunen ska fortsätta att stödja IKE:s verksamhet under den kommande avtalsperioden.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 15
Svar på revisionsskrivelse - Anställdas bisysslor
(KS/2011:327)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-08 som svar på revisionsskrivelsen Anställdas bisysslor.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag på kommungemensamma riktlinjer för hur bisysslor ska hanteras i
kommunen.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har Komrev, inom PricewaterhouseCoopers,
granskat att kommunens hantering av bisysslor sker i enlighet med gällande
regelverk och med en tillräcklig internkontroll. Syftet med granskningen var
att besvara revisionsfrågan om hanteringen av bisysslor sker i enlighet med
gällande regelverk och med en tillräcklig internkontroll.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen
att:
- utreda de fall av potentiellt förtroendeskadliga bisysslor som uppmärksammats i rapporten,
- upprätta tydliga kommungemensamma riktlinjer och rutiner gällande hur bisysslor ska hanteras i kommunen,
- upprätta enkla och lättillgängliga stödjande dokument, såsom blankett för anmälan av bisyssla, samt
- upprätta register på nämndnivå och rutiner för uppföljning av
nämndernas hantering av bisysslor.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisorernas synpunkter
och har i tjänsteskrivelse redovisat vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Mot den bakgrunden föreslås att kommunstyrelsen genom detta besvarat
granskningsrapporten i enlighet med revisorernas önskemål.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-08.
Personalutskottet har 2011-12-19, § 27, behandlat ärendet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 16
Svar på remiss - Spara i goda tider - för en stabil kommunal
verksamhet (SOU 2011:59) (KS/2011:374)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar det framtagna förslaget till yttrande daterat 201112-19 som remissvar över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil
kommunal verksamhet (SOU 2011:59) till finansdepartementet.
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillsätta en särskild utredare med
uppgift att lämna förslag om hur så kallade procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas.
Utredningen har haft i uppdrag att presentera analyser och förslag som förbättrar förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över
konjunkturcykeln och som inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin. Utredningen lämnar förslag inom två områden:
Regelverket för kommunernas ekonomiska förvaltning förändras och en
möjlighet att bygga upp en lokal resultatutjämningsfond införs.
Ett centralt stabiliseringssystem införs för att begränsa de kommunala intäkterna i en högkonjunktur och öka dem i en lågkonjunktur.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med den politiska majoriteten arbetat fram ett förslag till yttrande över betänkandet (2011-12-19). I yttrandet tillstyrks förslagen kring förändringar i det regelverk som reglerar
möjligheterna till lokala åtgärder för att utjämna konjunktursvängningar
medan man föreslår att förslaget kring ett centralt stabiliseringssystem avstyrks.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-20.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 17
Medgivande till socialnämnden att ta emot eventuellt beviljade medel från Folkhälsoinstitutet (KS/2011:454)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden får ta emot 3 494 200 kronor
från Statens folkhälsoinstitut för projektet nya arbetsmetoder inom familjerätten.
Sammanfattning

Ansökan till Statens folkhälsoinstitut gäller 3 494 200 kronor för att
finansiera det andra året i ett metodutvecklingsprojekt och för en
utvärdering som leds av Lunds universitet. Medlen avser täcka samtliga projektkostnader. Om ansökan inte blir beviljad kommer projektet att behöva
omarbetas. Ansökan har på grund av kort ansökningstid redan skickats in.
Projektet startade ursprungligen i september 2010 och ska fortgå till 201212-31 under förutsättning att det kan få en extern finansiering. Det är
anställda inom familjerätter i nio Södertörnskommuner och tre tingsrätter
som utbildar sig och prövar metoder riktade till föräldrar i svår
vårdnadskonflikt. Arbetsmetoderna ska leda till att skyddet för barnen ökar
och att deras lidande minskar. Det första projektåret har finansierats av
länsstyrelsens anslag för tidiga och förebyggande insatser. Ansökan för det
andra året avser fortsatt införande av metoderna och fortsatt utbildningssatsning i de nio kommunerna samt en utvärdering.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-04-29.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2011-11-29, § 163.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 18
Medgivande till socialnämnden att ta emot beviljade medel
från Socialstyrelsen till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin (KS/2011:458)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden tar emot 560 000 kronor i projektbidrag från Socialstyrelsen för att förstärka kompetensen bland personal
inom socialpsykiatrin.
Sammanfattning

Socialförvaltningen har ansökt om bidrag från Socialstyrelsen till kompetensutveckling för personal som i sitt arbete möter personer med psykisk
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Ansökan gjordes i samverkan
med landstingets Psykiatri Sydväst och i samråd med patient- och brukarorganisationerna Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) samt Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar (IFSAP).
Utbildningssatsningen ska pågå under 2012. Kompetenssatsningen omfattar
25 utbildningsplatser i Case management. Den riktar sig till medarbetare
inom kommunens socialpsykiatriska enhet och landstingets psykiatri. Genom att stärka den gemensamma kunskapsbasen hos medarbetare inom respektive organisation strävar vi efter att förbättra samverkan. Satsningen bidrar till att personer med allvarlig psykisk sjukdom som har behov av parallella stödinsatser från kommun och landsting får ett bra och samordnat stöd.
Utbildningssatsningen är en fortsättning på den gemensamma kompetensutveckling som påbörjades 2009-2010.
Socialstyrelsen har beviljat 560 000 kronor för 2012.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 19
Medgivande till samhällsbyggnadsnämnden att ta emot beviljade medel från Delegationen för hållbara städer till Alby
stadsbyggnadsidé (KS/2011:484)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden får ta emot
1 200 000 kronor från Delegationen för hållbara städer för användning i arbetet med Alby stadsbyggnadsidé.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2011-01-10 § 13 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny stadsbyggnadsidé för stadsdelen Alby. Uppdraget är
ett led i genomförandet av Albys utvecklingsprogram som kommunfullmäktige antog i maj 2009.
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-12 § 90 lämnade
uppdraget vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen, fick förvaltningen
också uppdraget att söka extern finansiering. Förvaltningen har ansökt om
extern finansiering från Delegationen för hållbara städer och i början av december beslutade delegationen att tilldela Botkyrka kommun 1 200 000
kronor. Botkyrka är den kommun som tilldelats mest pengar.
Pengarna ska användas till tre tillskott till det redan pågående arbetet:
- Nya dialogmetoder – så kallad designdialog
- Vidareutveckling av kommunens arbete med hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HåKB)
- Vegetationsanvändning vid stadsutveckling
Den beräknade totalkostnaden för dessa tre tillskott är fyra miljoner kronor
inklusive kostnaden för arbetade timmar. Delegationen för hållbara städer
bidrar med 30 procent (1 200 000 kronor) av totalkostnaden.
Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll ska
kommunstyrelsens medgivande inhämtas för externa projektmedel om
summan överstiger tio basbelopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen ber därför om kommunstyrelsens medgivande att få ta emot beviljade medel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-16.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 20
Anmälningsärenden (KS/2011:492, KS/2011:442,
KS/2011:415, KS/2011:312, KS/2011:61, KS/2011:44,
KS/2011:41)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Regeringsbeslut – uppdrag att redovisa arbetet med bostadsförsörjning samt
kommunens svar till socialdepartementet och länsstyrelsen, dnr
KS/2011:415.
Brev till SL beträffande pendeltåg mellan Uppsala-Arlanda och Flemingsberg, dnr KS/2011:492.
Revisionsskrivelse och promemoria – beslut om inträde som delägare i FoU
Nestor, dnr KS/2011:442.
Reseberättelse från folkhälsokommitténs studieresa till Malmö, dnr
KS/2011:312.
§ 168/11 Socialnämnden – motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper – rapport och kartläggning, dnr KS/2011:41.
Finansrapporter per 30 november 2011, dnr KS/2011:61.
Samordningsförbundet Botkyrka, dnr KS/2011:41
- protokoll 2011-10-28
- delårsbokslut 2011 – jan-aug
- granskning av Delårsrapport 2011
- revisorernas utlåtande om delårsrapport 2011
- protokoll 2011-11-25
- verksamhetshetsplanering och budget 2012
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2011-11-11, dnr
KS/2011:44.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2011-12-14.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-09

§ 21
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 november 2011, dnr KS/2011:178)
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.00
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
X
X
X
X
X
X

Petja Svensson (M)

X

Therese Strömberg (TUP)

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

Datum: 2012-01-09, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2012-01-09

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
1

Vårsta Centrum - ramavtal förnyat planuppdrag

2

Plan- och bygglovstaxa

3

Samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt reglemente

4

Svar på medborgarförslag - Spola för skridskoåkning vid Kassmyraskolan

5

Svar på motion - Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv fritid (M)

6

Svar på motion - Humanitär hjälp till Gazas folk (V)
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

7

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och internbudget

8

Serviceförvaltningens affärsplan, beslutsattestanter och internkontrollplan

9

Firmatecknare 2012

10 Kagghamra, Sibble och Eldtomta - programuppdrag
11 Alby Kvarn - planbesked bostäder
12 Utvärdering av hållbarhetsveckan 2011 samt inriktning för 2012
13 Deltagande i Earth Hour 2012
14 Fortsatt stöd till Institutet för kommunal ekonomi
15 Svar på revisionsskrivelse - Anställdas bisysslor
16 Svar på remiss - Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU
2011:59)
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BOTKYRKA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2012-01-09

17 Medgivande till socialnämnden att ta emot eventuellt beviljade medel från Folkhälsoinstitutet
18 Medgivande till socialnämnden att ta emot beviljade medel från Socialstyrelsen
till förstärkt kompetens inom socialpsykiatrin
19 Medgivande till samhällsbyggnadsnämnden att ta emot beviljade medel från Delegationen för hållbara städer till Alby stadsbyggnadsidé
20 Anmälningsärenden
21 Delegationsärenden
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SÄRSKILT YTTRANDE

Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag
I detta tidiga skede så ställer sig Folkpartiet bakom planuppdraget i rubricerat ärende. När
frågan var uppe för behandling förra gången i oktober 2008 så hade Folkpartiet invändningar
mot att man planerade att bygga ett åttavåningshus i Vårsta Centrum. Nu finns det planer på
ett tolvåningshus. Folkpartiet anser dock, som det sägs också i ordförandeförslaget, att vi i
nuläget inte tar ställning till om det går att bygga ett så pass högt hus i Vårsta Centrum. Det
får planprocessen avgöra.
Folkpartiet är dock positivt till att Vårsta Centrum förnyas såväl vad gäller nya bostäder som
kommersiell verksamhet. Vi vill också passa på att i detta skede skicka med frågan om det
skulle vara möjligt att uppföra bostäder i centrum för äldreboende. Bristen på platser inom
äldreboenden är stor i hela kommunen och i synnerhet i Vårsta/Grödinge.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09
Ärende 1

Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag
(KF/2011:239)

Vi moderater ser positivt på en nybyggnation med fler bostäder i Vårsta Centrum. Läget
är idealiskt med tanke på närheten till skola, förskola, allmänna kommunikationer och,
inte minst, den fantastiska naturen som Grödingelandet har att erbjuda.
En exploatering med fler nya och fräscha bostäder i attraktivt läge skulle kunna bidra
till ett framtida bättre centrum, som kanske också på sikt kan resultera i att
kommundelen får en bibehållen eller t.o.m. bättre samhällsservice än som är fallet idag.
Det skulle även kunna locka andra former av verksamheter såsom exempelvis apotek,
butiker, café m.m. som kan erbjuda god service till medborgarna.
Detta ger förutsättningar för att göra Vårsta och Grödinge mer attraktivt, samtidigt som
det även skapar en mer levande miljö i centrum även då affärsverksamheterna har
stängt. Det ger också en god möjlighet för att exempelvis kunna bo kvar i kommundelen
om familjesituationen förändras eller att man blir äldre och inte själv orkar eller vill
underhålla ett eget hus.
Vi moderater har tidigare efterlyst att man borde bygga eller anpassa fler lägenheter till
äldre (eller de med särskilda behov) i Vårsta. Detta så att alla, oavsett ålder och/eller
vårdbehov, ska kunna bo kvar i Vårsta/Grödinge även när man blivit gammal och är i
behov av omsorg. Fler bostäder i Vårsta Centrum skulle kunna bidra till detta.

Jimmy Baker

Petja Svensson

Sid 1

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09
Ärende 2

Plan- och bygglovstaxa (KS/2011:374)

Vi står i grunden bakom förslaget till den nya taxan för plan- och
bygglovsverksamheten. En högre kostnadstäckningsgrad som innebär att vi nu lägger
oss närmare övriga kommuner i länet är ingen orimlighet.
Frågan är bara om samtliga prishöjningar kommer att upplevas som rimliga sett ur våra
kommuninvånares ögon? En kommun med länets högsta kommunalskatt, tillsammans
med Värmdö (som sänkte skatten inför 2012), bör kanske ha lägre avgifter än länets
borgerligt styrda lågskattekommuner?
Botkyrka har dessutom en väsentligt lägre inkomst och skattekraft per hushåll än många
av de andra länskommunerna som nu anpassar sig till SKL:s icke bindande
rekommendationer. Är det då verkligen rimligt att vissa avgifter höjs från t.ex. 3000 kr
till 9000 kr?
Med en låg kommunalskatt, samt en högre grad av självfinansiering genom avgifter, så
växer hushållens ekonomiska självbestämmande och frihet. Man väljer därigenom själv
vad ens större ekonomiska handlingsutrymme ska användas till. Sålunda minskar
individens beroende av att det offentliga - samt framför allt av att politiker klåfingrigt
vill påverka ens val och kontrollera ens skattemedel.
Men en högskattekommun som Botkyrka har inte samma handlingsutrymme som andra
kommuner i länet då en så stor del av medborgarnas skattemedel redan tas i anspråk.

Jimmy Baker

Edip Noyan

SÄRSKILT YTTRANDE

Svar på motion – Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv fritid
Folkpartiet har inget annat yrkande än majoriteten i detta ärende. Vi vill inledningsvis
konstatera att det är en viktig fråga som motionären tar upp, nämligen att fler barn ska kunna
få en aktiv fritid.
Att det som det sägs i motionen låta subventionera så att fattiga barn får terminsavgiften
betald när man är med i en förening kan låta bra men det är en lösning som reser flera frågor.
För det första så innebär alltid lösningar som inbegriper kostnads- eller inkomsttak att
marginaleffekter kan uppstå. Att vara med i en förening kräver många gånger också
utrustning. Innebär en kommunal subvention att även t ex fotbollsskor eller hockeyutrustning
ska vara gratis för fattiga barn?
Folkpartiet anser att denna fråga bör diskuteras inom ramen för en annan utformning av
bidragssystemet inom kultur och fritid. Kan detta utformas på ett sätt så att än mer stöd än
idag inriktas till föreningsverksamhet för barn och ungdomar så kommer det att innebära att
medlemsavgifterna hålls nere vilket innebär att fler barn har råd att vara med i en förening.

YRKANDE

Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (V)
Förslag till beslut
Motionen avslås

Motivering
Den rödgröna majoriteten i Botkyrka kommun vill skicka inventarier och annat som blir över
vid kommunala renoveringar till Gazaremsan. Det är förvånande. Vi motsätter oss detta.
Det finns två grundläggande skäl.
För det första är standarden på utrustning och inventarier generellt i kommunens
verksamheter inte så hög att väl fungerande utrustning, så väl fungerande att det kan anses
befogat att transporteras långa sträckor till höga kostnader, kan utrangeras. Och sådan
utrustning som inte kan finna annan användning i kommunens verksamheter bör kunna
skänkas/säljas billigt till mottagare utan transportkostnader. För det är väl inte rent skräp man
avser transportera?
För det andra är utrikespolitik inte en kommunal fråga. Det är inte rimligt att Botkyrka
kommun tar ställning för att stödja Hamas.
Det finns många organisationer som idkar biståndsverksamhet i Sverige. Det är bra och
viktigt. Att skicka pengar eller varor via till exempel Röda Korset, Rädda Barnen eller Action
Aid innebär att pengarna kommer behövande till del, såväl vid naturkatastrofer, konflikter
som för långsiktig utveckling. Att skicka varor till Gazaremsan är något annat. Området styrs
med järnhand av Hamas, en väpnad milis som Sverige och EU har satt upp på listan över
terroristorganisationer. Hamas främsta bidrag till eftervärlden är mängder av
självmordsattacker och raketbeskjutning i tusental mot civila samhällen i Israel. Palestinierna
som lever på Gazaremsan förtrycks av Hamas. Det kan inte opponera sig och har inte några
politiska alternativ.
Vi anser således att långa transporter av utrangerad kommunal utrustning är ett i sig dåligt
förslag och att kommunen inte bör ta ställning för att stödja Hamas.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09

Ärende 6

Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (KF/2011:83)

Vi kommer inte att uttrycka några politiska värderingar kring Ship to Gaza och de mål
som den organisationen hoppas att uppnå i sina aktioner gentemot staten Israel, då den
diskussionen inte hör hemma vare sig i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
Däremot kan vi se hur behovet från kommunens sida finns att, på ett vällovligt sätt,
kunna se till att exempelvis uttjänt kontorsmaterial kan få göra nytta på andra platser där
tillgången till sådant material är mera begränsad.
Vi skulle därför vilja se att kommunledningsförvaltningen ser över hur vi årligen skulle
kunna genomföra det som motionärerna föreslår. Vi bör dock inte binda upp oss vid ett
land, eller en organisation, det finns många som skulle kunna behöva hjälpsändningar
från Botkyrka kommun.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Sid 1

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-01-09
Ärende 8

Serviceförvaltningens affärsplan, beslutsattestanter och
internkontrollplan (KF/2011:493)

Som vi uttryckte det i vår motion, lagd 2009-09-24:
”Den uppfattning vi Moderater har kring Serviceförvaltningens verksamheter är att de
ska konkurrensutsättas genom upphandling. Där det finns andra som kan utföra
uppdragen med samma eller bättre kvalitet och pris så ska detta ske. Det får aldrig vara
ett självändamål att bedriva verksamhet i egen s.k. regi.
En konkurrensutsättning och upphandlingssituation kommer troligen visa att det, inom
vissa områden, finns en unik kompetens inom den kommunala förvaltningen, och den
skall tillvaratas. Inom dessa områden kommer verksamheten tills vidare att kunna
fortsätta i egen regi. Vid upphandling och ”outsourcing” av verksamhet till externa
samarbetspartners är det viktigt att kommunen bibehåller viss nyckelkompetens, för att
på det sättet säkerställa det övergripande ansvaret och en god beställarkompetens.
Vi vill genomföra en utredning för att se om det blir lönsamt om tolkförmedlingen
bolagiseras. Det är inte kommunal kärnverksamhet att driva en tolkförmedling, men vi
måste ta vara på den kompetens och de kontaktvägar som finns inom verksamheten.”
Vi undrar även om serviceförvaltningens verksamheter skulle klara en anmälan från ett
företag i enlighet med lagen om osund konkurrens.
I affärsplanen på sid. 8 och på sid. 9 uttrycks en del tveksamheter, sett ur moderata
ögon. På t.ex. sid. 8 formuleras viljan att erbjuda ”minst tio nya tjänster till våra
kunder”. Detta beror väl på om dessa tjänster konkurrerar, eller inte konkurrerar, med
den privata sektorn?
På sid. 9 framgår det att man ska göra ”nettoprissänkningar på tjänster inom städ- och
transporttjänster”. Dessa två verksamhetsområden är, enligt vårt förmenande,
synnerligen välrepresenterade inom den privata sektorn och borde snarare främst
upphandlas för att kunna få större möjligheter till en ökad kvalitet och en mer
differentierad prisbild.

Jimmy Baker

Anders Peterson

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2012-01-09
Ärende 10

Kagghamra, Sibble och Eldtomta – programuppdrag
(KF/2010:299)

Vi gläder oss över att processen nu kommer igång för att ta fram ett detaljplaneprogram
för att bl.a. möjliggöra en VA-utbyggnad i Kagghamra och ansluta Sibble till det
kommunala dricksvattnet. Moderaterna har länge påtalat behovet av att bygga ut VAnätet så att fler hushåll på Grödingelandet ska kunna ansluta sig. Miljöproblemen är,
som förvaltningen skriver, något som måste åtgärdas.
En kommande detaljplan kan sannolikt komma att innebära att fler kan stycka av sina
tomter för försäljning. Det innebär även att flera helt nya tomter kan komma att
exploateras så att fler kan få förmånen att kunna äga och t.o.m. bygga sitt eget hus i
Grödinge.
Det är vidare mycket viktigt att kommunikationen, som även lyfts fram som central i
ordförandeförslaget, med de boende verkligen fungerar och inte minst att kommunen
uppvisar en lyhördhet och flexibilitet gentemot de som kommer att beröras.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

bifalla ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

Anders Peterson

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-01-09
Ärende 13

Deltagande i Earth Hour 2012 (KS/2011:468)

Man kan diskutera värdet av manifestationer av det här slaget. Det finns de som hävdar
att aktiviteter såsom Earth Hour är ett exempel på när viktiga klimatfrågor går från
vetenskap till populism, medan andra menar att ett deltagande visar på en aktiv vilja att
åstadkomma förändringar som gagnar klimatarbetet – dvs. en mindre negativ
klimatpåverkan.
Vi har ingenting emot att Botkyrka kommun deltar i Earth Hour. Tvärtom så tycker vi
att det är ett ypperligt tillfälle för kommunen att informera medborgarna om det arbete
som sker inom ramen för en mer hållbar utveckling.
Det är bra att kommunen i år genomför en PR- och kommunikationsinsats gällande det
klimatarbete kommunen gör. Kan man även via denna insats påvisa för medborgarna,
hur de själva med enkla åtgärder kan minska sin egen energianvändning och därigenom
bidra till ett bättre klimat så är det ännu bättre.
Vi utgår ifrån att kommunen inte släcker ned nödvändig utebelysning då detta skulle
öka otryggheten för människor. Vi anser det också vara direkt olämpligt ifall
belysningen inom våra dygnet-runt-verksamheter, tvingades släckas ned.

Jimmy Baker

Christina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-01-09
Ärende 16

Svar på remiss – Spara i goda tider – för en stabil kommunal
verksamhet (SOU 2011:59) (KS/2011:374)

Det finns mycket i remissvaret från kommunledningsförvaltningens och den politiska
majoriteten som vi kan stå bakom.
Vi är dock inte lika övertygade om att inrättandet av en kommunal stabiliseringsfond
skulle vara ett dåligt förslag. Det är rimligt att Sveriges kommuner avsätter en årlig
avgift på 0,15 % av sitt skatteunderlag till en sådan fond som kan sättas in vid t.ex.
större fluktuationer i kommunernas skatteunderlag. Detta skapar i sig incitament för
kommuner, om dessa likt exempelvis Botkyrka, som mottar stora summor från
utjämningssystemen, att lägga sina resurser på rätt saker.
Utjämningsstöd kanske inte i första hand ska gå till driftskostnaden för en ny arena, en
cirkushangar eller kommunala äventyrsbad?
Om kommunerna får möjligheten att kunna spara delar av sina överskott till sämre tider
innebär det ju inte per automatik att alla kommuner kommer att göra detta. Ansvaret för
att sköta den egna ekonomin blir i den bemärkelsen större om kommunerna får fondera
sina överskott i lokala resultatutjämningsfonder.
En årlig avgift sänder även tydliga signaler om att kommunerna inte alltid ska kunna
räkna med att staten per automatik går in med konjunkturstöd i sämre tider.
I kommuner där man inte har någon annan ambition än att även fortsättningsvis lägga
stora resurser på sådant som är icke-kärnverksamhet, istället för att t.ex. hålla nere sin
externa upplåning, så är tanken som sådan naturligtvis stötande.

Jimmy Baker

