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Plats och tid
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
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_________________________
Lena Bogne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 204
Karin Törnblom, Söderenergis VD, berättar om verksamheten, ekonomi och utveckling
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av muntlig information från Söderenergis
VD, Karin Medin (fd Törnblom).
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§ 205
Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för
helåret samt förslag till omdisponeringar med mera
(KS/2011:277)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för perioden januari - augusti
2011 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner
kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande
av lokaler åt socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och
övergångsbostäder.
Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på
500 000 kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader.
Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat.
Sammanfattning

Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden
januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i
årets ettårsplan.
Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår
till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan
vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42
miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir
lägre än föregående år.
Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot
ett resultat på knappt 160 miljoner kronor, vilket är 41 miljoner lägre än utfallet 2010. Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det
budgeterade resultatet för 2011.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-29.
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Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), bilaga.
Lars Johansson (FP), bilaga.
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§ 206
Borgensåtagande för SRV (KS/2011:265)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Botkyrka kommun går i borgen för SRV återvinning AB:s lån för finansiering av nybyggnation av en förbehandlingsanläggning. Borgen är begränsad
till 31,5 procent vilket motsvarar 9 450 000 kronor vid ett lån om 30 miljoner kronor.
Borgensavgift ska utgå med 0,25 procent per år.
Kommunfullmäktige villkorar sitt beslut med att övriga ägarkommuner går i
borgen för resten av lånet.
Sammanfattning

SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka). Botkyrkas
kommuns andel uppgår till 31,5 procent.
Bolagets styrelse beslöt vid styrelsemötet den 19 maj 2011 att hemställa hos
ägarna om kommunal borgen på upp till 30 miljoner kronor för byggnation
av en förbehandlingsanläggning. Beräknad livslängd på den nya anläggningen är minst 15 år och bolaget avser att amortera lånet på samma tid.
Den kommunala borgen ska fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande
till ägarandelen i bolaget. Botkyrka kommuns andel blir maximalt 9 450 000
kr vid ett lånebelopp om 30 miljoner kronor. Borgen ska börja gälla från och
med den 1 december 2011.
Botkyrka kommun har sedan tidigare lämnat borgen till SRV Återvinning
AB. Nuvarande borgensåtagande uppgår till drygt 45 miljoner kronor varav
huvuddelen 31,5 miljoner kronor är kopplade till en garanti för återställning
av deponi.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-26.

5[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 207
Stenbron 1 i Eriksberg - exploateringsavtal och budget för
genomförande (KS/2011:365, KS/2011:334)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och ST1 Energy AB.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet mellan ST1 Energy AB och Selstor Property Alpha AB.
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplanen till
en nettointäkt om 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stenbron 1, m.fl. 52-75.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade i juni 2010 i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram erforderliga avtal kopplade till ändring av detaljplanen
för fastigheten Stenbron 1. Målsättningen med planarbetet är att säkerställa
den gamla stenbron och möjliggöra för en byggnad med uthyrning av förrådslokaler. Befintlig detaljplan för fastigheten medgav bensinstation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen för upp planförslaget för godkännande i
samhällsbyggnadsnämnden i september 2011. Detaljplanen förs sedan upp
för antagande i kommunfullmäktige parallellt med exploateringsavtalet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett exploateringsavtal med
ST1 Energy AB som äger fastigheten. Eftersom bolaget avser att överlåta
fastigheten till Selstor Property Alpha AB har en särskild överenskommelse
träffats kring överlåtelse av åtaganden i exploateringsavtalet. Bolagen står
för samtliga kostnader förknippade med genomförande av detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningen godkände detaljplanen 2011-09-27 § 208
och överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 44.
Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige:

Protokollsutdrag från klimat- och planeringsberedningen 2011-09-21 § 44
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-13
Exploateringsavtal med bilagor
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet
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Projektkalkyl
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-09-27 § 208
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-08-22
Detaljplan antagandehandling
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande
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§ 208
Riksten 11:8 (Rikstens företagspark) - köpeavtal
(KS/2011:335)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal med Skanska Sverige
AB för fastigheten Riksten 11:8.
Kommunfullmäktige ger exploateringsprojekt Rikstens företagspark 8,2
miljoner kronor i utökad budget för att finansiera köpet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i januari 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för en första etapp av Rikstens företagspark. Avsikten är att få fram tomter för små och medelstora företag.
Kommunen äger del av planområdet. Detaljplanen är färdig för antagande
och avvaktar slutliga överenskommelser med övriga två fastighetsägare.
Kommunledningsförvaltningen har efter förhandlingar med Skanska Sverige AB tagit fram ett förslag till avtal om köp av bolagets fastighet Riksten
11:8. Köpeskillingen uppgår till 8,2 miljoner kronor och finansieras genom
det nettoöverskott som exploateringsprojektet bedöms ge när hela företagsparken är utbyggd och tomterna sålda.
Innan detaljplanen slutligen kan föras upp för antagande arbetar kommunledningsförvaltningen för en liknande överenskommelse med Stockholms
stad som också äger mark inom planområdet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 45.
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§ 209
Tornet 4 i Norsborg - ramavtal om markanvisning
(KS/2011:336)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal för markanvisning till Bo Klok
Housing AB för del av fastigheten Tornet 4.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2009 i uppdrag att ta fram en
detaljplan för etablering av ett äldreboende samt bostäder på fastigheten
Tornet 4 (Tornbergsskolans tomt). Detaljplanen har varit ute på samråd och
rivning av skolbyggnaden pågår.
Kommunledningsförvaltningen har träffat förslag till överenskommelse om
anvisning av marken till Bo Klok Housing AB (Skanska). Avsikten är att
bygga cirka 48 lägenheter i tvåvåningshus liksom 16 radhus i bostadsrättsform vilket kompletterar området bra. Ett markanvisningsavtal kommer att
upprättas inför beslut om antagande av detaljplanen för att reglera slutliga
åtaganden för att genomföra planen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 46.
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§ 210
Folkhälsopolicy och utvecklingsplaner för folkhälsa - beslut om remiss (KS/2011:333)
Beslut

Kommunstyrelsen remitterar folkhälsopolicy och utvecklingsplaner för
folkhälsa till nämnder, kommunala bolag, de kommunala råden samt till
föreningar m.fl.
Sammanfattning

Den gällande folkhälsoplanen 2008-2012 har reviderats. Innehållet har processats tillsammans med såväl politiker som tjänstemän. Folkhälsokommittén vill nu skicka förslagen till nya styrdokument till samtliga nämnder och
kommunala bolag.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-09-12.

10[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 211
Krishanteringsplan - aktualitetsförklaring (KS/2011:348)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige auktualitetsförklarar krishanteringsplanen.
Sammanfattning

En förutsättning för ett väl fungerande krishanteringsarbete i kommunen är
att det finns tydliga direktiv för hur krisarbetet ska vara organiserat och hur
det praktiskt ska gå till. En krishanteringsplan har till uppgift att ge verksamheterna den övergripande information de behöver för att kunna organisera och formulera det praktiska krisarbetet.
Krishanteringsplanen omfattar hantering av:
•
•
•
•

Allvarliga händelser
Extraordinära händelser
Höjd beredskap
Pandemier

Kommunfullmäktige antog nuvarande krishanteringsplan 2009-06-16 § 101.
Enligt lagen om extraordinära händelser kapitel 2 § 1 ska kommuner för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Kommunfullmäktige behöver därför auktualitetsförklara kommunens krishanteringsplan. Planen är inte förändrad sedan 2009.

11[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 212
Redovisning av obesvarade motioner
(KS/2011:135)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen 27 september 2011 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.

12[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 213
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2011:136)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning den 27 september 2011 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.

13[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 214
Svar på motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg
omfattningen (M) (KS/2011:162)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktige 2011-04-28 § 79 en motion – Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg omfattningen (M). Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: ”att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur ägardirektiven för
Botkyrkabyggen AB ska kunna förändras så att en kontinuerlig kartläggning
av det allmännyttiga beståndet genomförs i syfte att upptäcka trångboddhet
samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur ägardirektiven för Botkyrkabyggen AB ska kunna förändras så att bolaget proaktivt kan avhysa de som olovligen bor i andra- och tredje hand.”
AB Botkyrkabyggen har 2011-06-21 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

I motionen pekar (M) på några av de problem som trångboddhet medför.
Man pekar på slitage av ytskikt och felaktig dimensionering av utrymningsvägar. (M) vill att de som olovligen bor i en lägenhet ska avhysas.
Befolkningsstatistiken bekräftar att antalet Botkyrkabor ökar i de norra
stadsdelarna i kommunen. Befolkningsökningen sker i en snabbare takt än
bostadsbyggandet. Att Stockholmsregionen har en snabbt växande befolkning är ingen nyhet. Problemet ligger i att det byggs för få bostäder i regionen, inte minst hyresrätter. Detta begränsar våra medborgares möjlighet till
en egen bostad. I Botkyrka har fullmäktige beslutat om riktlinjer för boendeplanering och där slås fast att vi ska möjliggöra för byggandet av minst
350 nya bostäder varje år i Botkyrka och att det ska finnas planberedskap
för ytterligare 500.
I sitt yttrande redogör AB Botkyrkabyggen för den definition av trångboddhet som de har i sitt regelverk. De redogör också för vilka undantag de tilllämpar. Regelverket betraktas som ett stöd för att ta en dialog med hyresgäster i fall där bolaget misstänker trångboddhet. De framhåller också i sitt yttrande att det är tveksamt om det finns lagstöd för avhysning på grund av
trångboddhet.
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Socialtjänstlagen föreskriver att kommunen har ett ansvar för att våra medborgare har en dräglig livssituation. Även vid avhysningar så kvarstår kommunens ansvar för dessa medborgare. Den politiska majoriteten ser de sociala påfrestningar för individen som trångboddhet medför. Avhysning löser
ingalunda individens sociala påfrestningar, utan snarare tillför nya. Ett mer
konstruktivt sätt att lösa trångboddheten är att öka betalningsförmågan hos
de boende, öka jobbchanserna för kvinnor och män samt att bredda utbudet
på bostadsmarknaden.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 215
Svar på motion - Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus gör så att idrottshuset tillgodoser elitspel (BP)
(KS/2011:174)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktige
2011-04-28 § 79 en motion – utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus – gör
så att idrottshuset tillgodoser elitspel. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt kommunstyrelsen och berörd nämnd att
utreda möjligheterna till utbyggnad av läktarplatserna i Tumba idrottshus
samt i enlighet med motionens intentioner”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-06-23.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2011-08-29 § 43.
Sammanfattning

Botkyrkapartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra
åt kommunstyrelsen och berörd nämnd att utreda möjligheterna till utbyggnad av läktarplatserna i Tumba idrottshus.
Om- och tillbyggnation av Tumba idrottshus har diskuterats inom kommunen under en längre tid. År 2009 tog kommunfullmäktige beslutet att bevilja
7,2 miljoner kronor för utbyggnad av läktarkapaciteten på idrottshuset. Den
om- och tillbyggnad som nu genomförs ökar antalet läktarplatser till 1100.
Utbyggnaden kommer att vara färdigställd under hösten 2011. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte möjligt planmässigt och byggtekniskt
att bygga ut idrottshuset så att fler läktarplatser skapas.
Den 16 december 2009 undertecknade Botkyrka kommun och Svenska
handbollsförbundet en gemensam överenskommelse gällande att IFK
Tumba Handboll får dispens för elitspel i Idrottshallen med en utbyggnad av
läktaren på kortsidan. Botkyrka lovade även att fortsätta verka för att det
byggs en större evenemangsarena i till exempel Hågelby som kommer att
vara godkänd för bland annat elitspel inom handboll. Botkyrka kommun har
fullgjort vår del av överenskommelsen. Botkyrka kommun har en kontinuerlig diskussion med klubben och Svenska handbollsförbundet för att möjliggöra för IFK Tumba Handboll att spela hemmamatcher på hemmaplan i Idrottshuset.
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§ 216
Svar på motion - Skolskjuts - förändring av policyn (M)
(KS/2011:160)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-04-28 § 79 en motion – Skolskjuts – förändring av policyn. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt
Utbildningsförvaltningen att förändra policyn för skolskjuts så alla elever
med längre än 3-5 kilometer från sin skola kan erhålla ett SL-kort – oavsett
vilken skola de väljer”.
Utbildningsnämnden har 2011-08-30 § 75 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Motionärerna anser att erbjudandet om SL-kort bör gälla om eleven väljer
en skola som ligger mer än 3-5 kilometer från hemmet, oavsett om det finns
en annan skola på närmare håll. Utbildningsnämnden avstyrker motionen
med hänvisning till att ett genomförande av motionen skulle innebära betydande ökade kostnader för skolskjutsverksamheten. Utbildningsförvaltningen uppger att en förändring av policyn så som motionärerna önskar skulle
innebära en kostnadsökning med cirka 2,4 miljoner kronor per år.
Motionärerna hävdar även att erbjudandet om SL-kort endast gäller om eleven har mer än 3-5 kilometer till närmaste kommunala skola. Detta påstående är felaktigt. Utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för hur dagens policy fungerar och menar att nuvarande regler om närhetsprincipen
ger eleven rätt till skolskjuts om närmaste skola ligger mer än 2-5 kilometer
från hemmet, oavsett om det rör sig om en kommunal skola eller en friskola.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 217
Svar på motion - Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och
dagbarnvården med s.k. "nuddis" (M) (KS/2011:161)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Moderaterna väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-28 §
79 en motion – Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med så kallad "nuddis".
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att "uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och i dagbarnvård" samt att "uppdra
åt utbildningsförvaltningen att se närmare på Malå kommuns så kallade
’nuddis-system’ för att se om det eventuellt skulle kunna vara ett effektivt
system för Botkyrka kommun för att verkställa en inkomstrelaterad taxa i
förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården".
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-0704.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över ärendet 2011-08-30 § 74.
Sammanfattning

Moderaterna pekar i motionen på Malå kommun som har infört ett elektroniskt tidmätningssystem för barnen inom förskola, fritids och dagbarnvård.
Genom in- och utloggning registreras barnens närvaro elektroniskt och administreras centralt. Enligt Malå är fördelarna med systemet pedagogiska,
ekonomiska och administrativa. I media har systemet kallats för "stämpelklocka".
Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att barnomsorgstaxan redan är
inkomstrelaterad i och med att Botkyrka tillämpar den statligt reglerade
maxtaxan. När det gäller tidregistrering för barnens närvaro på förskolan har
Botkyrka kommun i tidigare beslut fastslagit att alla barn i förskolan ska få
gå på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättningsgrad. Erfarenheterna visar att
det främst är hushåll med låga inkomster och en hemmavarande förälder
som skulle minska barnens tid på förskolan om en tidsrelaterad taxa införs. I
många fall är det just de barnen som har störst behov av förskolans pedagogiska verksamhet.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 218
Svar på motion - Inför skriftliga omdömen (M, FP, KD och
C) (KS/2009:437)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP) och
Pehr-Jannes Gråbergs (C) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2009-10-29 § 172 en motion – Inför skriftliga omdömen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att säkerställa att skriftliga omdömen ges i samtliga grundskolor i
kommunen”.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-0810.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-08-30 § 73.
Sammanfattning

Motionen hänvisar till regeringens beslut att skriftliga omdömen ska ges för
samtliga elever i grundskolans första klass från och med höstterminen 2008.
Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje
ämne. Målsättningen är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna
klara vidare studier.
Utbildningsförvaltningen instämmer i motionens målsättning. Förordningarna om individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen har gällt sedan år 2006 respektive år 2008. Utbildningsförvaltningen menar att det ligger i huvudmannens uppdrag att bevaka att skolorna följer de lagar och förordningar som gäller, så även detta uppdrag.
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§ 219
Svar på motion - Satsa på ett ökat föräldrastöd - en kommunal strategi behövs! (KD) (KS/2011:79)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Aram El Khoury (KD) och Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 § 30 en motion – Satsa på ett ökat föräldrastöd – en kommunal strategi behövs. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”utifrån intentionerna i den nationella föräldrastödsstrategin utarbeta en lokal strategi för föräldrastöd”.
Socialnämnden har 2011-08-30 § 104 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att främjande och riktat föräldrastöd
erbjuds på olika arenor i Botkyrka kommun. Ökad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, det vill säga Kraftsamling som
började som ett projekt men som nu är en del av förvaltningarnas ordinarie
verksamhet, bedöms vara en framgångsfaktor för att utveckla både ett främjande och riktat stöd som når ut brett till föräldrar och barn.
Inom kort kommer ett förslag till ny folkhälsopolicy för Botkyrka kommun
att gå ut på remiss. Det har utarbetats mot bakgrund av kommunens hållbarhetsarbete, landstingets övergripande mål En god och jämlik hälsa för alla i
länet samt två nationella strategier; Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla samt En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken.
Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd har det övergripande
målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnens uppväxt.
Som ett led i detta arbete samarbetar kommunen sedan flera år med olika
studieförbund kring Familjeverkstan, en filmbaserad studiecirkel som utarbetats av Statens Folkhälsoinstitut. Syftet är att stärka samspelet mellan barn
och föräldrar. Alla fem studieförbund som är verksamma i kommunen erbjuder dessa cirklar som kommer att genomföras på olika platser i kommunen under hösten.
I den nya folkhälsopolicyn och utvecklingsplanerna ligger fokus på tre åldersgrupper; barn-tonår, unga vuxna och seniorer. När det gäller den första
gruppen innehåller planerna mycket av det som motionen efterlyser och behovet av att utarbeta en separat strategi finns därför inte.
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Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD), bilaga
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 220
Svar på motion - Utred förutsättningarna för ett "platt" elljusspår vid Brantbrink (FP) (KS/2011:53)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att presentera
ett förslag till ett platt elljusspår vid Brantbrink i nämndens kommande
framåtsikt.
Ärendet

Lars Johansson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201102-24 § 30 en motion – Utred förutsättningarna för ett ”platt” elljusspår vid
Brantbrink. Motionären menar att det är viktigt att det finns spår som passar
de som bara vill promenera och jogga lugnt i naturen.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-06-13 § 68 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden konstaterar att
det finns fem elljusspår i kommunen och att flera av dessa är ordentligt kuperade. Nämnden ser också att behovet finns av ett plattare elljusspår. Idag
finns två kuperade elljusspår vid Brantbrink idrottsplats. Den preliminära
bedömningen är att ett elljusspår kan avvecklas och belysningsutrustningen
återanvändas om ett nytt spår anläggs.
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§ 221
Svar på motion - Utredning och åtgärder av föroreningar av
mark och sjö i området Skårdal (BP) (KS/2011:80)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 § 30 en motion – Utredning och åtgärder
av föroreningar av mark och sjö i området Skårdal. I motionen anförs att
”berörd instans ska utreda huruvida olovlig tippning av förorenat avfall förekommit i sjön Aspen” och ”om så är fallet att vidta omedelbara och erforderliga åtgärder”. Dessutom anförs att ”ovanstående åtgärder utförs innan
beslut tas om detaljplan och fastighetsplan för Skårdal samt i enlighet med
motionens intentioner”.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2011-09-05 § 41 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att massor tippats på en tomt på
Aspenvägen i Skårdal våren 2009. Marklov och nödvändig dispens från
strandskydd saknades. Miljöenheten gjorde under sommaren 2009 en polisanmälan för brott mot strandskyddslagen.
Hösten 2009 utfärdade samhällsbyggnadsnämnden ett föreläggande till fastighetsägaren att forsla bort de upplagda massorna. När massorna fortfarande låg kvar i augusti 2010 ansökte samhällsbyggnadsnämnden hos Förvaltningsdomstolen om utdömande av vite. Ärendet är ännu inte avgjort i
förvaltningsrätten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den process som har
påbörjats med stöd av plan- och bygglagen med syfte att få massorna borttagna bör fullföljas. Slutligen konstateras att om tvångsåtgärder via planoch bygglagen inte är tillräckligt kommer miljöenheten att göra en ny bedömning och då kan åtgärder med stöd av miljöbalken bli aktuella.
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§ 222
Delårsrapport för perioden januari - augusti för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2011:352)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport januari – augusti 2011 för
kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och exploateringsverksamheten.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och exploateringsverksamheten har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med
augusti 2011.
I prognosen för året redovisar kommunledningsförvaltningen ett resultat
som är i nivå med budget. Delårsrapporten innehåller två yrkanden om tilläggsanslag.
Det ena yrkandet gäller lönekostnader på 500 000 kronor relaterade till arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck som socialförvaltningen leder på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen fattade i december 2010 ett särskilt beslut om finansiering av en projektledartjänst på
motsvarande 75 000 kronor för uppbyggnad av arbetet. Socialförvaltningen
ansökte i våras om närmare 1,6 miljoner i utvecklingsmedel från Europeiska
socialfonden för att driva arbetet under resten av projekttiden 2011 till 2013,
men fick oväntat avslag.
Det andra yrkandet gäller kostnader för finanssamarbetet med Huddinge och
Södertälje. Kommunledningsförvaltningen föreslår att en budgetjustering
görs, där 1 miljon kronor överförs från kommunens finansförvaltning till
kommunledningsförvaltningen för att finansiera kostnaderna för samarbetet.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att kommunstyrelsen i samband
med kommunens delårsrapport behandlar de två yrkandena.
Serviceförvaltningens prognos innebär ett resultat på plus 10,8 miljoner
kronor, vilket är 7,5 miljoner mer än budgeterat resultat.
Delårsrapporten för exploateringsverksamheten hanterar prognos för aktuellt
skede i projekten. Programskedet omfattar kostnader för framtagande av
programmet. Detaljskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan
liksom kostnader för föregående programarbete. I genomförandeskedet omfattar budget kostnader och intäkter för hela projektet från program till och
med att allmänna anläggningar har byggts ut och marken har sålts.
Inga åtgärder föreslås med anledning av prognosen för exploateringsverksamheten. Särskilda ärenden kommer att föras upp under hösten 2011 för
projekt 9113 Loviseberg, 9153 Tornbergsskolan och 9187 Rikstens företagspark.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-22.
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§ 223
Fördelning av statliga medel för finskt förvaltningsområde
(KS/2010:67)
Beslut

Kommunstyrelsen fördelar det statliga bidraget för det finska förvaltningsområdet till nämnderna enligt förslag i kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2011-08-19.
Sammanfattning

Botkyrka ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet. Det innebär ett
förstärkt skydd enligt lagen för den sverigefinska gruppen. Vilka insatser
som ska genomföras regleras i stora drag av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den ger utrymme för lokala lösningar inom många
av kommunens verksamhetsområden.
Under 2010 genomförde förvaltningarna kartläggningar och tog initiativ till
olika insatser. Under 2011 har strukturen blivit tydligare för vilka insatser
som ska ingå i arbetet med förvaltningsområdet för att få del av statsbidraget.
Botkyrka kommun och olika sverigefinska organisationer har en gemensam
samrådsgrupp. Arbetet sker i samråd med denna.
Botkyrka kommun har för andra året i rad beviljats 1 500 000 kronor i
statsbidrag till insatser inom det finska förvaltningsområdet. Av förra årets
bidrag återstår 796 000 kr vilka har överförts till 2011. Dessa medel,
2 296 000 konor, ska nu fördelas till nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-19.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2011-09-16 § 33.
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§ 224
Förstudie om inrättandet av lokalt Unescokontor i Botkyrka
(KS/2011:330)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den samhällspolitiska visionen för ett lokalt
Unescokontor med säte i Botkyrka.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra
en förstudie för etablering av ett lokalt Unescokontor med säte i Botkyrka.
Arbetet utförs i nära samarbete med Mångkulturellt centrum (MKC).
Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast i augusti 2012. Förstudien finansieras med 300 000 kronor
från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kommunstyrelsen inrättar en interrimstyrelse med tre ledamöter för att följa
arbetet med förstudien.
Kommunstyrelsen väljer Jens Sjöström (S) och Jimmy Baker (M) till ledamöter i interrimstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar den tredje platsen i styrelsen till en representant från Mångkulturellt centrum.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-07.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2011-09-16 § 34.
Sammanfattning

Ordförande i demokratiberedningen tillsammans med kommunens utvecklingschef har under de senaste åren utvecklat en rad internationella relationer
med inriktning på mänskliga rättigheter och en hållbar interkulturell samhällsutveckling. Ett led i detta var ett besök hos Unesco Katalonien (Unescocat) hösten 2010 vilket gav inspiration till hur vi ytterligare kan utveckla
vårt arbete. Detta utmynnar nu i ett förslag till en förstudie för att se över
förutsättningarna för ett lokalt Unescokontor och nationell referenspunkt
med säte i Botkyrka, ett Unescobot.
Botkyrka återkom till Unescocat våren 2011 med en utvidgad delegation, nu
också bestående av Mångkulturellt Centrums ordförande och dess verksamhetschef. Inriktningen var denna gång att mer explicit bilda oss en uppfattning om ett lokalt Unescokontors innehåll och uppbyggnad.
Unescocat fungerar som kunskapsbank i Katalonien och europeisk referenspunkt för frågor om mänskliga rättigheter och en hållbar interkulturell samhällsutveckling. Deras inriktning är att samla och tillämpa forskning om
komplexa samhällsfenomen i urbana miljöer och i samarbete med lokalsamhället. Botkyrkas fortsatta intresse för Unescocats verksamhet har baserat
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sig på att den påminner om Mångkulturellt Centrums verksamhet, men att
Unescocat kommit längre i att utveckla steget från kunskap till konkret
handling på det lokala planet.
Efter det andra besöket formades tankarna om att se över möjligheterna att
utveckla ett Unescobot med en ökad insikt om att vi har både ett lokalt och
ett nationellt behov att gå från ord till konkret handling för att säkra en hållbar interkulturell samhällsutveckling. Ett lokalt Unescokontor ger möjlighet
att omsätta kunskap i lokal handling inom en rad avgörande samhällsområden.
För att tydliggöra riktningen när vi nu börjar undersöka ett framtida verksamhetsinnehåll ska detta göras utifrån följande samhällspolitiska vision.
Botkyrkas samhällspolitiska vision

Visionen för ett Unescobot handlar om vilken roll vi kan spela i att skapa
berättelsen om det jämlika samhället utifrån de mekanismer som behövs för
att skapa det. Oavsett det handlar om sjukvård, skola, kultur, politiskt deltagande etc. så innebär det att säkerställa en bild av människan och dess värde
som inte är förhandlingsbar.
Sverige är ett starkt sekulärt samhälle men där vi ännu inte fullt ut förmår att
skapa förtroende mellan människor, Religion, kulturell eller social bakgrund, etnicitet, språk, hudfärg, bland andra faktorer bygger fortfarande fördomar och hierarkier.
Vi vill bidra till ett Sverige byggt på jämlikhet i aktiv handling, att motverka
fördomar, att skapa reella möjligheter för alla att påverka och styra samhället.
Ett Sverige där kompetens och förmågor blir synliggjorda, utvecklade och
efterfrågade, och där din och min bakgrund och historia är en tillgång för att
förstå varandra och skapa tillit och förtroende för varandra.
I ett interkulturellt samhälle är det inte längre så att du måste bli som jag för
att komma på samhällets insida, utan istället ett samhälle där vi i en aktiv
gemensam vardag känner ett ömsesidigt beroende av varandra. Där din
framgång blir min trygghet, där min utveckling blir din framtid.
Sverige ska vara FN:s främsta föregångare i att proaktivt utveckla avsikterna
i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter i människors vardag. Vi ska
våga se våra egna svagheter och välkomna kritiskt granskande och analys
från lokala och globala samarbetspartners.
Vi vill skapa ett Sverige där det offentliga tillsammans med det civila samhället går i täten för en kunskapsutveckling och en medvetenhet om det
ofrånkomliga och berikande med olikheter i ett modernt samhälle, hur vi
skapar ett samhälle där alla får plats innanför – inte utanför.
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§ 225
Medgivande till resa till USA (KS/2011:347)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att de berörda tjänstemännen får delta i utbildningsresan.
Sammanfattning

Hewlett Packard Networking i Sverige anordnar en utbildningsresa den 1013 november 2011 till USA. Hewlett Packard Networking är marknadsledande inom datakommunikation och leverantör av nätverksutrustning till
Botkyrka kommun.
Resans huvudinnehåll består av besök på Hewlett Packards utvecklingscenter för datakommunikation. Under besöket kommer deltagarna att kunna ta
del av den senaste utvecklingen inom datakommunikationsområdet samt
skaffa sig en fördjupad teknisk kompetens inom detta område.
Från Botkyrka kommun deltar Tommy Lundblad från lednings- och verksamhetsstöd på serviceförvaltningen samt Mattias Ivarsson och Victor
Carrera från IT-stöd på serviceförvaltningen.
Kostnad för resan beräknas till 19 000 kronor per person.
Närmare detaljer om innehåll framgår av inbjudan.
Serviceförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-09-09.
Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd lämna sitt
medgivande till resor utanför Norden, EU och de länder som ansökt om
medlemskap i EU.
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§ 226
Svar på revisionsskrivelse - Tillämpning av offentlighetsprincipen (KS/2011:249)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-15 och överlämnar skrivelsen som svar på genomförd revisionsgranskning om tillämpning av offentlighetsprincipen.
Sammanfattning

Revisorerna i Botkyrka kommun har gett PwC i uppdrag att granska hur offentlighetsprincipen efterlevs i kommunens samtliga nämnder.
Tre revisionsfrågor har besvarats:
• Finns ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hantering av
allmänna handlingar?
• Har berörd personal getts tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna handlingar?
• Efterlevs lagar och kommunens regler och riktlinjer?
Revisorernas rekommendationer är främst inriktade på:
1. Instruktioner och rutinbeskrivningar
2. Brister i kommunarkivet
3. Personalresurser
Kommunledningsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse 2011-09-15 kommenterat de olika punkterna och redovisat åtgärder. Mot den bakgrunden föreslås att man genom detta besvarat granskningsrapporten i enlighet med revisorernas önskemål.
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§ 227
Svar på revisionsskrivelse - Kravverksamheten
(KS/2011:248)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2011-09-26 som svar på revisionsrapporten ”Granskning av kravverksamhet”.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på riktlinjer för kommunens kravverksamhet. Förslaget
ska tas fram senast den 31 mars 2012
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av kommunens kravhantering av kundfakturor. Den sammanfattande bedömningen är att rutinen kring kravhanteringen i huvudsak är
ändamålsenlig och att den interna kontrollen är tillräcklig. Samtidigt pekar
rapporten på att kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer för kravverksamheten samt fastställa vem som ska vara behörig att fatta olika typer av beslut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man får i uppdrag att ta fram ett
förslag till skriftliga övergripande riktlinjer för kommunens kravverksamhet. I dessa ska det också framgå vilka som ska vara behöriga att fatta beslut
om upprättande av avbetalningsplan och beviljande av anstånd med betalning. Ett sådant förslag ska tas fram senast den 31 mars 2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-26.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 228
Svar på remiss - Etappmål i miljömålssystemet
(KS/2011:225)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-09-26 till miljödepartementet som kommunens yttrande över ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport
”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420).
Sammanfattning

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda nya etappmål i miljömålssystemet och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla uppföljningen av miljömålen. Förslag om etappmål omfattar fyra viktiga områden, men när det gäller luftföroreningar, farliga ämnen och biologisk mångfald pekar delbetänkandet mer på behov av utvärderingar och fortsatta utredningar än anger mål. För avfallsområdet är etappmålen tydligare. Sammantaget sett är det dessvärre svårt att uppfatta tydligare styrsignaler från
statens sida än dem vi redan har. Det kvarstår mycket arbete.
Mycket talar för att bra regionala handlingsprogram är lättare för en kommun att delta i än att agera direkt efter styrsignaler i ett nationellt målsystem. För ett trovärdigt miljöarbete är det viktigt att fortsatt utredningsarbete
om miljömålssystemets innehåll stöds av att verkliga insatser också sätts i
verket.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-26.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 48.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 229
Svar på remiss - Översiktsplan för Nynäshamn, utställning
(KS/2011:217)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-09-13 till Nynäshamns kommun som kommunens utställningsyttrande
över ”Översiktsplan för Nynäshamns kommun”.
Sammanfattning

Nynäshamns kommun tar fram en ny översiktsplan och vi kan nu lämna ett
utställningsyttrande.
I huvudsak ligger Nynäshamns förslag väl i linje med Botkyrkas översiktsplanering. Tveksamhet finns om en utbyggnad av väg 225, för att klara fler
tunga transporter från färjetrafiken i Nynäshamn, är den självklara lösningen. Detta blir en fråga att återkomma till vid kommande samråd om Botkyrkas nya översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 47.
Särskilt yttrande

Petja Svensson (M), bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 230
Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor (KS/2011:254)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2011-08-16 till Södertörns brandförsvarsförbund som kommunens svar på
remissen av ”handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor”.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till
handlingsprogram på remiss. Handlingsprogrammet ska enligt lag revideras
minst en gång per mandatperiod.
Botkyrka kommun har inga synpunkter på förslaget till handlingsprogram,
utan ser att det stämmer väl överens med kommunens syn på krishantering,
trygghet och säkerhet, miljökrav samt krav på jämställdhet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-16.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 231
Anmälningsärenden (KS/2011:61)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per 31 augusti 2011, dnr KS/2011:61.
Protokoll från sammanträden med demokratiberedningen 2011-06-10 och
2011-09-16.
Protokoll från sammanträden med klimat- och planeringsberedningen
2011-08-17 och 2011-09-21.
Protokoll från sammanträde med arbets- och näringslivsberedningen
2011-09-20.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-10

§ 232
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 (beslut 2011-09-28, dnr KS/2011:178)
Samordnad upphandling av ramavtal för resebyråtjänster
(beslut 2011-09-05, dnr KS/2011:85).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.00
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
S
Sjöström Jens, 1:e v ordf
S
Peterson Anders, 2:e v. ordf §§ 204-217
M
Mörk Birgitta, led
S
Melki Gabriel, led
S
Melinder Jill, led
S
Noyan Edip, led
M
Baker Jimmy, led
M
Nakamura Lindholm Karin, led
TUP
Olsson Bosse, led
MP
Einarsson Mats, led
V
Johansson Lars, led
FP
Dayne Stefan, led
KD
Nyberg Peter, ers
Ersättare S
Östlin Ebba, ers
Ersättare S
Köse Serkan, ers §§ 204-228
Ersättare S
Alan Arzu, ers
Ersättare S
Gökinan Mattias, ers
Ersättare S
Svensson Petja, ers
Ersättare M
Jönsson Yngve R K, ers
Ersättare M
Lundgren Christina, ers
Ersättare M
Strömberg Therese, ers
Ersättare TUP
Gahnström Dan, ers
Ersättare MP
Herdy Anna, ers
Ersättare V
Pilsäter Karin, ers
Ersättare FP
Ludvigsson Ulla, ers
Ersättare BP

X
X
X
X
X
X

Yngve R K Jönsson (M) §§ 218-232

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

Petja Svensson (M)

Datum: 2011-10-10, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2011-10-10

204 Karin Törnblom, Söderenergis VD, berättar om verksamheten, ekonomi och utveckling
BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
205 Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för helåret samt förslag till
omdisponeringar med mera
206 Borgensåtagande för SRV
207 Stenbron 1 i Eriksberg - exploateringsavtal och budget för genomförande
208 Riksten 11:8 (Rikstens företagspark) - köpeavtal
209 Tornet 4 i Norsborg - ramavtal om markanvisning
210 Folkhälsopolicy och utvecklingsplaner för folkhälsa - beslut om remiss
(beslutas av kommunstyrelsen)
211 Krishanteringsplan - aktualitetsförklaring
212 Redovisning av obesvarade motioner
213 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
214 Svar på motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg omfattningen (M)
215 Svar på motion - Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus - gör så att idrottshuset tillgodoser elitspel (BP)
216 Svar på motion - Skolskjuts - förändring av policyn (M)
217 Svar på motion - Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa
i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med s.k. "nuddis" (M)
218 Svar på motion - Inför skriftliga omdömen (M, FP, KD och C)
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BOTKYRKA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2011-10-10

219 Svar på motion - Satsa på ett ökat föräldrastöd - en kommunal strategi behövs!
(KD)
220 Svar på motion - Utred förutsättningarna för ett "platt" elljusspår vid Brantbrink
(FP)
221 Svar på motion - Utredning och åtgärder av föroreningar av mark och sjö i området Skårdal (BP)
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
222 Delårsrapport för perioden januari - augusti för kommunstyrelsens förvaltningar
223 Fördelning av statliga medel för finskt förvaltningsområde
224 Förstudie om inrättandet av lokalt Unescokontor i Botkyrka
225 Medgivande till resa till USA
226 Svar på revisionsskrivelse - Tillämpning av offentlighetsprincipen
227 Svar på revisionsskrivelse - Kravverksamheten
228 Svar på remiss - Etappmål i miljömålssystemet
229 Svar på remiss - Översiktsplan för Nynäshamn, utställning
230 Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
231 Anmälningsärenden
232 Delegationsärenden
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2011-10-10
Ärende 205 Delårsrapport för perioden januari – augusti, prognos för helåret
samt förslag till omdisponeringar med mera (KS/2011:277)

Vi vill först och främst framhålla att det är anmärkningsvärt att kommunen igen ser ut
att gå mot ett mycket stort överskott. Detta när t.ex. Vård- och omsorgsförvaltningen
återigen ser ut att gå mot ett stort underskott. Förklaringen torde vara upprepade
underbudgeteringar?
När det gäller anslaget till projektet mot hedersrelaterat våld så är vi oerhört positiva, då
det är Moderaterna som aktivt drivit på att utreda frågan och komma tillrätta med
problemen i kommunen.
I frågan om iordningställandet av jourlägenheter och övergångsbostäder i Uttran så vill
vi påpeka att vi dels hellre hade sett en annan lokalisering av verksamheten som inom
allmännyttan, dels hade vi hellre sett ett annat användningsområde för gamla Uttrans
skola.

Anders Peterson

Jimmy Baker

SÄRSKILT YTTRANDE
2011-10-10
Delårsrapport för perioden januari- augusti, prognos för helåret samt förslag till
omdisponeringar med mera
Folkpartiet har inga andra förslag till omdisponeringar än vad som kommer till uttryck i
ordförandeförslaget. Vi vill dock påminna om att när det gäller investeringsmedel till
jourlägenheter/övergångsboenden så hade Folkpartiet när det gäller Uttrans skola i första
hand ansett att dessa lokaler skulle fått fortsätta att används för skolverksamhet.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen

Ärende: 219 Yttrande över motion Satsa på ett ökat föräldrastöd – en kommunal strategi
behövs
En av de största riskfaktorerna för att må psykiskt dåligt och hamna i kriminalitet som vuxen är att
råka i konflikter som barn. Vetenskapliga rapporter visar att gott samspel mellan föräldrar och barn
minskar risken för ett stort antal hälsoproblem, bland annat olika former av psykisk ohälsa, olika
former av missbruk och kriminalitet.
För att förbättra barns hemtillvaro presenterade regeringen i slutet av mars 2009 en nationell strategi
för föräldrastöd. Strategin syftar till att erbjuda alla föräldrar stöd under hela barnets uppväxttid. Under
två år ska 140 miljoner kronor användas för att sprida utbildningar över landet.
Vi kristdemokrater anser att det finns ett stort behov av att skapa ett bättre samordnat föräldrastöd i
Botkyrka och föreslår i vår motion att kommunen, utifrån intentionerna i den nationella
föräldrastödstrategin, utarbetar en lokal strategi för föräldrastöd.
I svaret på motionen framgår att det pågår ett arbete inom olika förvaltningar för främjande och riktat
stöd till föräldrar och barn, inte minst genom Kraftsamling. Samtidigt samarbetar kommunen med
olika studieförbund kring Familjeverkstan. Det tycker vi är glädjande och ligger i linje med motionens
intentioner. Vi ser också med förväntan på förslaget till ny folkhälsopolicy som inom kort går ut på
remiss.

Botkyrka 2011-10-10

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

06 § 219 Yttrande (KD) Ökat

föräldrastöd

Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2011-10-10
Ärende 229:
Svar på remiss – Översiktsplan för Nynäshamn, utställning
(KS/2011:225, KS/2011:217)
Trafiken till och från Nynäshamn ökar, mycket talar för att det kommer att fortsätta i
synnerhet när det gäller den tunga trafiken, detta berör flera kommuner på Södertörn.
Inom kort färdigställs nya väg 73 och Södertörnsleden, bägge dessa vägar är, när de
klara, bra val för denna typ av trafik.
Att rusta upp väg 225 för att avlasta och bli ett alternativ för den tunga trafiken är ett
stort och dyrt misstag för miljön och berörda kommuner.
Väg 225 är inget bra val för den tunga trafiken med tanke på utformning, vatten- och
sandtäkter samt en eventuell framtida exploatering för boende m.m.
Väg 225 är en mycket vacker väg och skulle med enkla investeringar när det gäller
säkerhet kunna bli en ”turist/utflyktsväg” för besökare och givetvis för alla boende och
de som idag bedriver verksamhet inom området. Utmärkt även för gående eller
trafikanter som cyklar.
Det finns planer långt fram i tiden för en ombyggnad på flera miljarder, dessa pengar
skulle med stor sannolikhet göra mer nytta på andra vägar i våra kommuner som
behöver åtgärdas.

Anders Peterson

