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§ 172
Tegelstenen i Slagsta - antagande av detaljplan och budget
för genomförande (KS/2011:295, KS/2011:275)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för genomförande av detaljplanen.
2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Tegelstenen,
Slagsta (54-50)
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 2009-10-05 § 202 ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för enskilda tomter för
villabebyggelse mellan befintlig bebyggelse vid Lavendelvägen och Tegelängsvägen i Slagsta.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 21 juni 2011 detaljplan för kvarteret Tegelstenen, Slagsta (54-50) till kommunfullmäktige
för antagande. Detaljplanen innehåller 19 tomter för friliggande villor längs
en ny lokalgata.
Kommunen äger marken i området och kommer att sälja tomter för villabebyggelse när vatten, avlopp och vägförsörjning samt fastighetsbildning är
klar. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vattenoch avlopp och den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Upphandling av entreprenader för de allmänna anläggningarna genomförs parallellt med fastighetsbildningen och så att utbyggnad kan
ske under sommarhalvåret 2012. Försäljning av tomterna sker via upphandlad mäklare och bedöms kunna starta under senhösten 2012, beroende på när
det bedöms lämpligt med tanke på eventuellt snötäcke.
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
upprättat ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet
ger ett totalt kalkylerat överskott om cirka 8 miljoner kronor efter nedlagda
kostnader för allmänna anläggningar dragits av från bedömda intäkter från
försäljning av tomterna. Kommunens driftkostnader för skötsel av de nya
allmänna anläggningarna inom området blir cirka 80 000 kronor per år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-07-22.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2011-06-21 § 162 och
överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat förslag till budget för genomförande.
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Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige

Protokollsutdrag från klimat- och planeringsberedningen 2011-08-17 § 35
Kommunledningsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-07-22
Bilaga till tjänsteskrivelse - projektkalkyl
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 162
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-06-07
Detaljplan för kvarteret Tegelstenen
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utställningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Komplettering till samrådsredogörelsen
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§ 173
Bergfotsvägen i Tumba - ramavtal och planuppdrag
(KS/2011:199)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med tvåårig option på markanvisning till SW Projektutveckling AB för ett markområde vid Bergfotsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för ungdomsbostäder vid Bergfotsvägen i Tumba.
Budget för framtagande av detaljplan fastställs till 500 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till markanvisningsavtal och säkerställa att andra erforderliga avtal upprättas.
Sammanfattning

SW Projektutveckling AB har inkommit med ansökan om markanvisning
gällande en tomt vid Bergfotsvägen i Tumba. Avsikten är att bygga tre flerbostadshus om cirka 90 lägenheter på 1 och 2 rum och kök mellan 37 och 50
kvadratmeter. Lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Målgruppen är
ungdomar som ska komma in på bostadsmarknaden. Önskemålet är att marken upplåtes med tomträtt. Bolaget avser att genomföra projektet tillsammans med Vestigia Fastigheter AB.
Kommunledningsförvaltningen har under något års tid haft kontakt med bolaget för att hitta ett grundförslag som klarar de utmaningar tomten har i
form av sämre solförhållanden och bullerstörning. Förvaltningen bedömer
att bolagets förslag nu kan prövas under en planprocess. Ett ramavtal har
upprättats som ger bolaget en tvåårig option på marken. Avtalet reglerar
också åtaganden och kostnader under planprocessen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-10.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall.

4[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-05

§ 174
Näs by - ramavtal och planuppdrag (KS/2011:252)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Aquab AB.
Kommunstyrelsen beslutar följande för egen del, under förutsättning att ramavtalet vinner laga kraft:
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ändrad detaljplan för Näs by i Grödinge.
Kommunstyrelsen fastställer budget för detaljplanen till 350 000 kronor.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till erforderliga avtal.
Sammanfattning

Aquab AB inkom 2010-10-18 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus, maskinhus och stall inom Näs by i Grödinge. Ansökan
avslogs då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att utbyggnaden bäst prövas i en detaljplaneprocess som tar ett helhetsgrepp i fråga om klungbyns
riksintresse för kulturminnesvården.
I kommunens kulturmiljöinventering är Näs by klassad som en helhetsmiljö
som är viktig att bevara. I översiktsplanen framgår att kommunen vill agera
för att bevara den befintliga byn.
Bolaget önskar, efter samråd med kommunen och länsstyrelsen, att få frågan
om en varsam utbyggnad av byn prövad. Målsättningen är att bygga på platser där byggnader tidigare funnits i bystrukturen från 1600- och 1700-talet. I
övrigt ska det prövas om en ytterligare varsam förtätning och ny vägdragning med anslutande parkering kan ske. Målsättningen är att skapa utrymmen för olika aktiviteter så som till exempel ridning, konstateljé och hudvård. Allt för att göra det möjligt att både kunna bo och arbeta i byn.
Länsstyrelsen i Stockholms län har uttryckt en vilja att helt eller delvis stå
för en kulturgeografisk analys av området. 1993 tog Stockholms Länsmuseum fram en bebyggelsehistorisk utredning med råd och anvisningar för
vård av byggnaderna i Näs by. Den kan ligga till grund för analysen. Övriga
kostnader för planläggning ska ägaren till Näs by stå för, vilket regleras i bifogat förslag till ramavtal.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-10.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
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§ 175
Avfallsplan och renhållningsföreskrifter - antagande
(KS/2011:26)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny renhållningsordning för Botkyrka
kommun.
Sammanfattning

Ägarkommunerna till SRV återvinning AB har tillsammans med sitt bolag
tagit fram ett förslag till ny, gemensam så kallad renhållningsordning. En
sådan består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Alla kommuner
är skyldiga att ha en aktuell renhållningsordning.
Avfallsplanen och föreskrifterna är inriktade på att minska avfallsmängderna, sortera ut och återvinna olika material och matavfall, få bort farligt avfall, ha nöjda kunder och utveckla klimatsmarta transporter.
Förslaget har varit utställt under mars månad, på det sätt som reglerna i miljöbalken kräver.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-07-11.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
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§ 176
Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy (KS/2011:320)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner den avvikelse mot finanspolicyn som
kommunledningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2011-08-24.
Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen får avvika mot gällande
finanspolicy när det gäller kapitalbindning och räntebindning. Avvikelser
får ske till och med 15 januari 2012.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Sammanfattning

I kommunens finanspolicy som kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §
109 finns angivet att kapitalbindningen för kommunens upplåning ska ligga
mellan 1,5 och 5 år. För närvarande ligger den genomsnittliga kapitalbindningen på 1,34 år. Anledningen till detta är att kommunen före sommaren
fört diskussioner med Södertörns Energi AB om lösen av det lån som kommunen lämnat i form av en revers i samband med försäljningen av aktierna i
Södertörns Fjärrvärme AB. Med hänsyn till den nya lagstiftning som infördes 1 januari 2009 och som innebär en begränsning av avdragsrätten för den
här typen av lån, har bolaget framfört en önskan om att lösa lånet vid årsskiftet.
Lånet uppgår till 675 miljoner kronor och löper enligt reversen fram till
2011-12-31. Om kommunen erhåller denna summa vid årsskiftet är det naturliga att lösa några av kommunens lån i samband med detta. Vi anser därför att det är önskvärt att kommunen i avvaktan på detta ökar antalet lån
med kort kapitalbindning så att vi har tillräckligt hög andel lån som kan lösas vid årsskiftet.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige ska godkänna den nuvarande avvikelsen i förhållande till finanspolicyn samt medge att vi fram till mitten av
januari 2012 kan fortsätta att ha en avvikelse för såväl kapitalbindning som
räntebindning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-24.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar att ”kan” ska ersättas med ”ska” i följande mening i
sammanfattningstexten: ”Vi anser därför att det är önskvärt att kommunen i
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avvaktan på detta ökar antalet lån med kort kapitalbindning så att vi har tillräckligt hög andel lån som kan lösas vid årsskiftet.”
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot
varandra.

8[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-05

§ 177
Avtal med Kommuninvest (KS/2011:170)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ingår ett nytt regressavtal
med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen
samt Kommuninvest i Sverige AB.
Det nya regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
som kommunen träffade i samband med inträdet.
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige
AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
Ärendet

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-22.
Till varje partis gruppledare distribueras en tryckt informationsbroschyr från
Kommuninvest. Broschyren finns också att tillgå på kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Vid Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma den 7 april beslutades
att medlemmarna ska ingå ett nytt regressavtal och ett särskilt avtal om
medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat. De nya
avtalen innebär i sig inga nya åtaganden för kommunen men innehåller förtydliganden eftersom utvecklingen på finansmarknaden har förändrat arbetssättet i vissa delar.
Avtalet om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingarna. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och beskriver
hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs.
Eftersom avtalen är en förutsättning för fortsatt medlemskap krävs att
kommunen godkänner avtalen för att kommunen ska kunna fortsätta att ta
upp lån från Kommuninvest. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
kommunen ingår dessa avtal med Kommuninvest eftersom dessa inte för-
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ändrar det ansvar som kommunen åtagit sig i samband med inträdet i
Kommuninvest.
Protokollsanteckning

Yngve Jönsson(M) framför följande notering till protokollet:
”Vi moderater är tveksamma till att kommunen indirekt via Kommuninvest
(eller den nya Internbanken) eller direkt i den egna finansförvaltningen
medvetet ökar den ekonomiska riskexponeringen genom s k finansiella instrument typ ”derivat” och liknande där skattebetalarnas risktagande inte löpande kan överblickas.”
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§ 178
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
(KS/2011:253)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Ärendet

Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige beslutade om en
revidering den 30 oktober 2008. Socialförvaltningen har nu tagit fram ett
förslag till ytterligare en revidering.
Sammanfattning

Socialförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Ändringarna i riktlinjerna framgår i kursiv stil och innebär bland annat:
1. Bistånd till bredbandsanslutning kan beviljas för skolungdomar i
kommunen som erbjuds elevdator
2. Skolkort kan beviljas i de fall föräldrarna väljer att barnet ska byta
skola och då den nya skolan inte beviljar ett nytt skolkort.
3. Förtydliganden kring nödvändig uppehållande tandvård
4. Riktat bistånd till barn som lever i familjer med långvarigt biståndsberoende (tidigare beslut i socialnämnden 100928)
5. Förtydligande angående inkomster av eget arbete för ungdomar under 21 år som går i skolan
6. Uppdatering utifrån lagändring för asylsökande och övriga personer
som sökt uppehållstillstånd
7. Förtydligande angående Fysisk aktivitet på recept (FAR)
Förslaget finansieras inom beslutad budgetram.
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§ 179
Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i
Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till en Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg inom ramen
för genomförandet av ettårsplan 2012. Därmed kan en ny Hälsans Stig samordnas med förnyelse av Mälarpromenaden 2012.
Förslag till ny Hälsans stig ska sammanställas i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, områdesutvecklare, folkhälsosamordnare och Hjärt- och
lungsjukas förening.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-09-30 § 175 ett medborgarförslag - Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg. Förslagsställaren vill att Botkyrka
kommun i samverkan med Hjärt- och lungsjukas riksförbund anlägger föreslagna stig.
Folkhälsokommittén har 2011-05-31 § 2 yttrat sig över medborgarförslaget.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén tillstyrker medborgarförslaget. I kommitténs yttrande
redogörs för vilka särskilda krav som finns för Hälsans stig och dess föroch nackdelar samt utvärdering av befintliga Hälsostigar.
Folkhälsokommittén konstaterar att det finns kriterier att uppfylla för att en
promenadstig ska få kallas Hälsans stig, bland annat krav på belysning samt
skötselplan. Fördelarna med Hälsans stig är att människor inspireras till mer
rörelse. Folkhälsokommittén menar dock att fler aktörer bör involveras i
Hälsans stig utöver Hjärt- och lungsjukas förening, t ex. föreningar, vårdcentraler samt att en plan över Hälsans stig ska kommuniceras och marknadsföras.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall.
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§ 180
Svar på medborgarförslag - Anlägg en damm/liten sjö i anslutning till kvarteret Dynamiten (KS/2010:380)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-10-28 § 191 ett medborgarförslag – anlägg en damm/liten sjö i anslutning till kvarteret Dynamiten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2011-05-16 § 29 och samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 156
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Anläggandet av en damm/liten sjö är estetiskt tilltalande, men fyller ingen teknisk
funktion. Bedömningen är att vattnet kan och bör regleras via den dagvattenledning som redan lagts i marken. I det aktuella området råder ingen brist
på vatten och vattnet är inte att betrakta som förorenat. Det saknas därför
skäl ur de aspekterna att skapa en damm i området.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget och anför att det
vid en exploatering bör vara utgångspunkten att göra så lite ingrepp som
möjligt i den befintliga naturen. Naturliga våtmarker är i sig värdefulla och
bör inte dräneras bort om det inte finns särskilda skäl för det.
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§ 181
Svar på medborgarförslag - Lägg om gymnasieplan med
konstgräs (KS/2010:428)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-12-16 § 275 ett medborgarförslag – lägg
om gymnasieplan med konstgräs m.m. Förslaget omfattar förutom konstgräs
även förbättringar avseende belysning m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2011-04-12 § 89 yttrat sig över medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden har därefter lämnat ett yttrande 201105-16 § 51 och slutligen utbildningsnämnden 2011-05-24 § 54.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt yttrande att ett byte av staket runt
planen samt en generell förbättring av belysningen i parken kommer att ske i
samband med kommunens satsning på att skapa en levande och pulserande
park i Tuna. Nämnden tar dock inte ställning till frågan om byte till konstgräs.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning
till att det i dagsläget inte finns några resurser under 2011 för genomförande
av medborgarförslaget. Nämnden kommer att beakta önskemålet i kommande flerårsplaner.
Utbildningsnämnden ser en upprustning av gymnasieplanen som positiv,
men konstaterar också att det för närvarande inte finns resurser avsatta för
ändamålet.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), bilaga.
Jimmy Baker (M), bilaga.
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§ 182
Svar på motion - SRV-taxorna för secondhandbutiker (KD)
(KS/2010:60)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-0128 § 25 en motion – SRV-taxorna för secondhandbutiker. Motionären föreslår att förutsättningarna utreds för att avskaffa eller åtminstone kraftigt reducera secondhandbutikernas avgifter för hantering av sopor.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Sammanfattning

Utgångspunkten i motionen är att främja en miljömässigt hållbar hantering
av material genom till exempel återanvändning inom secondhandverksamhet. För att stimulera secondhandverksamheten föreslår motionären att
SRV:s avgifter kraftigt rabatteras eller tas bort för det material som secondhandbutikerna inte kan sälja utan måste kassera.
När det gäller den kommunala renhållningstaxan tillåter lagstiftningen ett
visst mått av miljöstyrning, men det gäller endast hushållsavfall. Avfall från
secondhandbutiker definieras inte som hushållsavfall enligt Miljöbalken.
För företag som har verksamhetsavfall gäller andra regler.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, skulle en avgiftsbefrielse för
en viss företagsgrupp strida mot kommunallagens likställighetsprincip. Likställighetsprincipen innebär i det här fallet att lika tjänster ska ha lika avgifter inom kommunens regi.
Förvaltningen gör bedömningen att det ur juridiskt hänseende inte är möjligt
att avskaffa alternativt kraftigt rabattera avgifterna för secondhandbutikerna
i detta fall.
Yrkande

Birgitta Mörk (S) yrkar bifall.
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§ 183
Svar på motion - Återvinningsprojekt (S) (KS/2009:430)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Lars Schou (S) och Birgitta Mörk (S) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-10-29 § 172 en motion – Återvinningsprojekt. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen i samverkan med andra förvaltningar
och bolag utreder frågan om ett återvinningsprojekt med syfte att återanvända produkter.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Sammanfattning

Det kommunala avfallsbolaget SRV Återvinning har vid årsskiftet 2011 på
försök infört en verksamhet för återanvändning på återvinningscentralen i
Skyttbrink. Ansvariga för verksamheten är Myrorna. Öppettiderna har under
det första halvåret varit begränsade men det finns planer på en utökning.
Verksamheten sköts i dag av två personer från Myrorna som har behov av
arbetsträning.
Om försöket faller väl ut uppmanar den politiska majoriteten i Botkyrka
SRV att utöka möjligheten till återanvändning även vid andra återvinningscentraler.
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§ 184
Svar på motion - Postort Botkyrka (M) (KS/2009:438)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Anders Peterson (M) och Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-10-29 § 172 en motion – Postort Botkyrka. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en plan på hur en utökad uppdelning av postorter i kommunen skulle kunna diskuteras.
Sammanfattning

Det är Posten AB som förvaltar postnummersystemet på uppdrag av Postoch telestyrelsen. Posten AB fastställer postnummer och postort. Ansökan
om förändring i postnummersystemet skickas alltså till Posten AB. Hos Posten görs sedan en konsekvensutredning av vad en eventuell förändring innebär för alla som berörs. Byte av postnummer eller postortnamn sker enbart
om särskilda skäl föreligger.
Motionärerna menar på att en dialog om uppdelningen av postortsnamn
skulle kunna leda till en starkare grannskapskänsla.
Postorterna i kommunen har diskuterats till och från under lång tid. Vi tror
inte att man ska eftersträva små postortsområden, men ett exempel där postorten kan vara förvirrande och inte bidrar till den lokala identiteten är Norsborg som täcker in hela norra Botkyrka: Fittja, Slagsta, Alby, Hallunda, Eriksberg och själva Norsborg. Den politiska majoriteten i Botkyrka är positiv
till att ta upp en dialog med medborgarna och Posten om postortsnamnen i
kommunen.
Vi jobbar redan med att stärka förutsättningarna för de enskilda stadsdelarna
genom att arbeta fram lokala utvecklingsprogram, som åsyftar till att i dialog med medborgarna stärka känslan av gemenskap och tillhörighet i var
stadsdel.
Det är viktigt att medborgare känner tillhörighet och gemenskap i sitt grannskap. Därför är det betydelsefullt att, i den mån det är möjligt, se till att
främja möjligheterna för diskussion om postortsnamnen. Den typen av diskussion kan komma att stärka gemenskapen inom kommunens olika stadsdelar, vilket i sin tur stärker hela Botkyrka.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall.
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§ 185
Svar på motion - Skyddet av kommunens skolbyggnader
(SD) (KS/2011:46)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Robert Stenkvist (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201102-24 § 30 en motion – skyddet av kommunens skolbyggnader. Motionären
vill att kameraövervakning installeras vid kommunens samtliga förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden har 2011-06-09 § 67 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att nästan hälften av Botkyrkas förskolor och skolor har yttre kameraövervakning och att alla arbetar
med incidentrapportering. Vidare sker samverkan med säkerhetssamordnaren kring väktarinsatser, belysning, värmekameror med mera.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen då en generell satsning på övervakningskameror inte kommer ge det mest brottsförebyggande resultatet.
Nämnden framhåller vikten av att arbeta med ett brett spektra av brottsförebyggande åtgärder.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Karin Nakamura-Lindholm (TUP), Lars Johansson (FP)
och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 186
Svar på motion - Inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun
(KD) (KS/2011:77)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Ärendet

Aram El Khoury m.fl. (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-02-24 § 30 en motion – inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun. Motionären önskar att Botkyrka kommun utreder och utvecklar införandet av ett
barnbokslut för att skapa medvetenhet om behov av insatser för att hjälpa
utsatta barn.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-06-09 § 68.
Sammanfattning

Motionären vill att kommunen följer upp insatserna för utsatta barn och menar att barnbokslut skulle vara en metod för detta. Ett barnbokslut är ett sätt
att följa barnkonventionen och ska visa situationen för alla barn och unga i
en kommun. Detta kan definieras som ett sätt att visa hur barnrättsperspektivet tas tillvara i olika verksamheter. Alla förvaltningar berörs av detta, inte
bara utbildningsförvaltningen. Det handlar om allt som på något sätt berör
barn och unga; mobbning, trafiksäkerhet, inflytande och mycket mer.
Kommunledningsförvaltningen arbetade under våren 2011 fram en årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter där barnrättsperspektivet finns representerat. Det pågår ett arbete som syftar till att i nästa årsrapport ge en
ännu tydligare bild av arbetet med social hållbarhet, där barnrättsfrågorna är
en mycket viktig del. Dessa utvecklade årsrapporter kan delvis betraktas
som ett bokslut av det slag som motionen efterlyser då det kommer belysa
sambanden mellan olika förvaltningars verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv.
Utbildningsförvaltningen instämmer i motionärens ambition att identifiera
och fånga upp barn som lever i en utsatt livssituation. Eftersom det är prioriterat att arbetet inte stannar vid analysen utan resulterar i konkret verksamhet startades projektet ”Kraftsamling” i mitten på förra mandatperioden.
Syftet med Kraftsamling är att utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt arbetar för att identifiera och fånga upp de barn som bedöms ligga i riskzonen för att på olika sätt fara illa.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD), bilaga.
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§ 187
Svar på motion - Kombination av seniorlägenheter och
äldreboende i Hallunda centrum (BP) (KS/2009:260)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson m. fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-28 § 85 en motion – kombination av seniorlägenheter och
äldreboende i Hallunda centrum. Motionären föreslår att förutsättningarna
utreds för att bygga seniorlägenheter i kombination med nytt äldreboende i
Hallunda centrum.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2009-10-06 § 87,
samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 169 samt kommunala pensionärsrådet 2009-09-29 § 41.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden anför i sitt yttrande att utredningar pågår för
olika strategier beträffande utbyggnad av boendeformer. 2012 påbörjas byggandet av ett äldreboende på Tornbergaområdet som möjliggör för 50 personer att få en plats i ett vård- och omsorgsboende. Även fast kommunen
bygger äldreboende i Hallunda/Norsborg finns det inget som hindrar att
andra typer av ålderrelaterande boenden byggs i området. Vi har olika boendebehov i olika skeenden i livet och olika former av boenden kompletterar
varandra.
Äldredelegationen föreslår från 2010 en ny bostadsreform för äldre där ordinärt boende också ska inbegripa ytterligare två åldersrelaterade boendeformer, seniorbostäder och trygghetsboende.
Det är mycket positivt om centrumägaren för Hallunda centrum tar initiativ
till att bygga seniorboende eller trygghetsboende i Hallunda centrum. Det är
möjligt för bostadsföretag att producera och marknadsföra seniorbostäder i
våra centrumfastigheter.
Kommunala pensionärsrådet framhåller i sitt yttrande att seniorboenden och
äldreboenden så långt som möjligt placeras nära eller i direkt anslutning till
centrum, med hänsyn till kommunikationer och till såväl social som kommersiell service.
Samhällsbyggnadsnämnden framhåller i sitt yttrande att det vid alla exploateringsprojekt ges uppdrag om vad som särskilt ska prövas i planprocessen.
Uppdragen bygger delvis på vad nämnder och förvaltningar framfört. I planeringen av Hallunda centrum kommer frågan om bostäder att prövas. Om
bostäder planeras in kan äldreboende i olika former prövas om behov och
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ekonomiska förutsättningar finns. Därmed är det fullt möjligt att ha någon
form av blandat boende i form av senior och/eller trygghetsboende i Hallunda centrum.
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§ 188
Ett interkulturellt Botkyrka - upplägg av arbetet under mandatperioden (KS/2011:229)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till fortsatt arbete med att implementera strategin för ett interkulturellt Botkyrka (KS/2009:207 §128) utifrån
dess tidsatta ambitioner. Det omfattar insatser inom:
•
•
•
•
•

Human Resource (HR).
Växling i synsätt från ”mångkultur” till ”interkultur”.
Samarbete med civilsamhället.
Mätbarhet i måluppfyllelsen utifrån interkulturella strategins intentioner.
Mobilisera en aktiv roll och ansvarstagande på regional och nationell
nivå.

En viktig utgångspunkt är de utvecklingsbehov som beskrivs i Rapport
2011-05-25 om förvaltningarnas prioriteringar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att varje år redovisa en uppföljning av genomförandet.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fördjupa analysen av den lokala
situationen i fråga om diskriminering och ojämlika villkor med utgångspunkt från de slutsatser som dragits i ECCAR:s indikatorssamarbete samt att
formulera mål och åtaganden för att utveckla verksamheten där analysen visar att det är nödvändigt.
Demokratiberedningen uttalar för egen del att man önskar få den kommunikationsplan som är under arbete redovisad på beredningens sammanträde i
september.
Sammanfattning

Avsikten med Botkyrkas strategi för ett interkulturellt samhälle är att identifiera och åtgärda utmaningarna i att skapa jämlika villkor mellan medborgare i en urban miljö som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet. För att lyckas med denna svåra utmaning är kompetens, kommunikation
och medborgarfokus de mest avgörande strategierna i strategin.
Som vägledning för arbetet antog kommunfullmäktige 2010 strategi för ett
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Flerårsplanen 2012–2015
understödjer detta i målet att Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika
förutsättningar och möjligheter.
Under våren 2011 har kommunledningsförvaltningen stöttat förvaltningarna
i att identifiera sina utvecklingsbehov samt ansvar i interkulturella strategins
olika handlingsvägar så att de tidsatta målen kan uppnås.
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Under resterande mandatperiod (fram till december 2014) kommer ett antal
generella utvecklingsområden i strategin att prioriteras. Implementeringen
av den interkulturella strategin kommer att bygga på det som varje förvaltning och ansvarig processägare har identifierat som prioriterade handlingsvägar för att bidra till uppfyllandet av strategins tidsatta ambitioner. De
flesta av förvaltningarnas insatser kommer att genomföras inom ramarna för
ordinarie resurser. Vissa kommer att kräva särskilda utvecklingsmedel.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-05-25.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet.
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§ 189
Firmatecknare 2011 - revidering (KS/2010:459)
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 Anders Peterson
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Åsa Ratcovich
enhetschef 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.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Rolf Gustafsson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Michael Trenneborg

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 behöver uppdatera beslutet om firmatecknare med anledning
av att enhetschef Birgitta Elvås, kanslichef Ulrika Gunnarsson och enhetschef
Azelma Isanovic har avslutat eller kommer att avsluta sin anställning i kommunen. Dessa personer har, i egenskap av firmatecknare, ersatts av enhetschef
Anna Giotas Sandquist, enhetschef Charlotte Persson och enhetschef Anders
Stark.
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§ 190
Regionalt samarbete inom IT-forum (KS/2011:255)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtalet avseende deltagande i IT-forum.
Sammanfattning

IT-forum är ett samarbetsorgan för IT-frågor inom Kommunförbundet
Stockholms län (KSL). Medlemmarna i IT-forum är länets kommuner,
landstinget och Gotlands kommun.
Inför 2012 är det dags att teckna nya avtal mellan respektive medlem och
KSL för deltagande i IT-forum. Avtalsperioden är på tre år – 2012-2014.
Kostnaden för deltagande beräknas efter respektive kommuns antal invånare. För Botkyrkas del kostar samarbetet 69 700 kronor per år.
I en skrivelse från KSL 2011-06-07 beskrivs IT-forums verksamhet samt de
nya avtalen.
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§ 191
Ansökan om medel för ett ungdomsråd för unga med funktionshinder i samarbete med ABF (KS/2011:28)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att Botkyrka kommun deltar som medsökande
i Arbetarnas bildningsförbunds ansökan om medel för att starta ett råd för
unga med funktionsnedsättning med fokus på unga med begåvningshandikapp.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Sammanfattning

Arbetarnas bildningsförbunds (ABF) och Botkyrka kommun har identifierat
ett gemensamt intresse i att mobilisera ungdomar med funktionsnedsättning
med fokus på begåvningshandikapp i ett ungdomsråd. I och med detta växte
idén fram att söka pengar till ett projekt, med ABF som sökande organisation och Botkyrka kommun som samarbetspartner. Medel söks årsvis från
Allmänna arvsfonden och kan sökas i högst tre år. ABF har sökt 659 000
kronor för första året. ABF:s egna insatser är 375 000 kronor första året som
till största delen består av lokalkostnader. Projektet medför inga nya kostnader för kommunen under projekttiden.
Projektet går i korthet ut på att en projektledare anställs som bygger upp organisation och struktur kring ungdomsrådet. Målet är att integrera rådet i
ungdomsfullmäktige. Syftet är att stärka ungdomarnas självkänsla, kunskaper om sina rättigheter, sina möjligheter samt demokratiska processen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-24.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar avslag till ordförandeförslaget och att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fullfölja tidigare fattat beslut om ett
ungdomsråd för ungdomar med funktionshinder, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen till beslut mot
varandra.
Protokollsanteckning

Yngve Jönsson (M) framför följande notering till protokollet:
”Det är glädjande att kommunen aktivt arbetar för att även ungdomar med
funktionsnedsättningar ska bli sedda och göra sig hörda. Vi är däremot kritiska till hur ärendet har hanterats där vi framförallt ifrågasätter att ansökan

27[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-05

till arvsfonden om medel skickats in före det att beslut fattats i kommunstyrelsen. Det fanns heller ingen information om sista datum för ansökan.”
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§ 192
Samling för social hållbarhet - Minska skillnaderna i hälsa deltagande i projekt i samarbete med Sveriges kommuner
och landsting (KS/2011:305)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intresseanmälan till Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén har diskuterat och önskar att kommunen gör en intresseanmälan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Samling för social
hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet med Samling för social hållbarhet är att tillsammans komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar.
Arbetet genomförs i form av ett antal workshops och resultatet redovisas i
en rapport och under en konferens i mars 2013. Kostnaden för att delta är
5000 kronor för 2011 respektive 10 000 kronor för år 2012. Kostnaden är
inom ram för budgeten för kommunens folkhälsoarbete.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-08-17.
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§ 193
Medgivande till förtroendevalda och berörda tjänstemän att
genomföra en studieresa till Malmö (KS/2011:312)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att förtroendevalda och berörda tjänstemän får
genomföra en studieresa till Malmö.
Kommunstyrelsen beviljar medel för resan ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén önskar göra ett studiebesök till Malmö tillsammans
med representanter från kommunstyrelsen och berörda tjänstemän. Syfte
med studiebesöket är erfarenhetsutbyte med Malmö stad samt inspiration
från deras Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen arbetar med frågor som rör välfärd, social hållbarhet och skillnader i hälsa.
Kostnader för studiebesöket beräknas uppgå till cirka 81 000-95 000 kronor
beroende på hur många som deltar i studiebesöket.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-08-23.
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§ 194
Medgivande till kultur- och fritidsnämnden att ta emot
eventuellt beviljade medel för deltagande i internationellt
ateljéprogram (KS/2011:232)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att kultur- och fritidsnämnden får ta emot eventuellt beviljade medel från EACEA (Education, Audiovisual and Culture
Executiv Agency) för att medverka i ett internationellt ateljéprogram.
Sammanfattning

Inom ramen för projektet ”The European and Mexican Commuter’s Recidency” har Botkyrka konsthall som samordnande organisation ansökt om
EU-medel motsvarande 200 000 euro. Projektet är ett europeiskt och mexikanskt ateljéprogram. Ateljéprogrammet kommer att vara på turné under 24
månader, från den 1 november 2011 till den 31 oktober 2013.
I projektet arbetar man med att sammanföra och skapa samverkan mellan
olika institutioner och konstnärsdrivna ateljéprogram lokalt i Europa och internationellt i Mexico. Detta arbete förväntas bidra till bred utveckling inom
kulturen och i förlängningen bidra till social förändring och till att nya nätverk kommer till.
Arbetet sker i samverkan med ART LAB Gnesta, Krakow Nationalmuseum
(Polen), Linnunlaulu och HIAP (Finland) samt Apartment Project, Istanbul
(Turkiet).
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2011-05-16 § 54.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-05-03.

31[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-05

§ 195
Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för att
förstärka kompetensen om psykisk funktionsnedsättning
(KS/2011:257)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden får ta emot eventuellt beviljade medel från Socialstyrelsen avseende utvecklingsmedel till kompetensutveckling motsvarande 560 000 kr.
Sammanfattning

Botkyrka kommun, socialförvaltningen ansöker om utvecklingsmedel i syfte
att förstärka kompetensen bland baspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
Ansökan sker i samverkan med Stockholms läns landstings Psykiatri sydväst. Botkyrka kommun är projektägare. Utvecklingsarbetet ”Samsyn och
kunskapssatsning i Botkyrka” är en fortsättning på den pågående kompetenssatsning som Botkyrka kommun har med Psykiatri sydväst som pågått
sedan år 2009 med stöd av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Utvecklingsarbetet bygger på en gemensam bedömning att en gemensam kunskapsbas mellan kommunen och landstinget bidrar till att främja helhetssynen på
brukare/patienter.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2011-06-14 § 89.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-05-20.
Tjänsteskrivelsens bilagor finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen.
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§ 196
Medgivande att ta emot utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering från Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2011:209)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att kommunledningsförvaltningen i enlighet med
ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting tar emot eventuellt beviljade utvecklingsmedel.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände i mars ett förslag till fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering som bland annat omfattade att ansöka om utvecklingsmedel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till stöd för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Beslut om beviljande av medel
kommer att fattas av SKL:s styrelsen den 17 juni.
Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med förvaltningarna ansökt
om totalt 1 995 600 kronor fördelat enligt nedan:
2011: 734 725 kr
2012: 666 300 kr
2013: 431 000 kr
Medlen ska användas till stöd för att utifrån tidigare arbete, bland annat
beköningen av styrsystemet, genomföra fördjupade analyser och utvecklingsarbete för att ändra rutiner och arbetssätt. Målet är att inom samtliga
förvaltningar skapa jämställda verksamheter som bidrar till ett jämställt
Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-05-26.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet.
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§ 197
Svar på Remiss - Likvärdiga förutsättningar översyn av den
kommunala utjämningen (KS/2011:223)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande 2011-08-22 som remissvar över betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till finansdepartementet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande över
betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen. Utredningens förslag bygger i stora stycken på det nuvarande utjämningssystemet. De största förändringarna föreslås i kostnadsutjämningsdelen. För Botkyrkas del har förändringen av modellen för individ- och familjeomsorgen stort negativt ekonomiskt utfall. Till en mindre del uppvägs
detta av förändringar i andra delar i kostnadsutjämningen.
Kommunledningsförvaltningen har i sitt förslag till yttrande redovisat invändningar mot förslaget på följande punkter:
Modellen för individ- och familjeomsorgen strider mot de grundläggande
principerna om att de styrande faktorerna inte ska vara påverkbara för den
enskilda kommunen eller spegla skillnader i effektivitet. Mot den bakgrunden anser vi att ett eventuellt slutligt förslag måste få en annan utformning.
Utformningen av införandereglerna bör förändras så att man inte får en ytterligare ökad kostnad för de kommuner som förlorar på införandet.
Delmodellen inom befolkningsförändringar som kompenserar för en befolkningsökning som överstiger 1,2 procent bör ha någon form av övergångsregler som mildrar bortfallet när befolkningsökningen understiger den uppsatta
gränsen.
Faktorn för bebyggelsestruktur bör även väga in skillnader i markkostnader
för olika kommuner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-22.

34[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-05

§ 198
Svar på remiss - Förstudie järnvägsdragning Stockholm Järna (KS/2011:204)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-08-24 till Trafikverket som kommunens yttrande över ”Förstudie
Stockholm – Järna”.
Sammanfattning

Trafikverket har i ”Förstudie Stockholm - Järna” redovisat sina slutsatser
om behov av åtgärder i spårsystemet till Stockholm söderifrån. Slutsatserna
gäller för tiden efter det att Citybanan, med en ny pendeltågstunnel under
centrala Stockholm, öppnats för trafik.
Botkyrka kommun ser positivt på en planering som innebär att järnvägssystemet utvecklas, gärna med höghastighetståg. Men det är på många sätt
konfliktfyllt att bygga nya spår i södra Botkyrka. Om så ska ske bör de nya
spåren planeras i anslutning till dagens Grödingebana. Mer godstrafik på
gamla Västra stambanan genom Tullinge och Tumba kräver åtgärder för att
minska störningarna. Fortsatt uppmärksamhet behöver riktas mot Flemingsberg, där förstudien inte har löst den konflikt som finns mellan behov av
plats både för fler spår och för utbyggnad av väg 226.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-24.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-08-17 § 39.
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§ 199
Svar på remiss - TPA Fjärrvärme i konkurrens
(KS/2011:206)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-08-24 till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över
”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2011:44).
Sammanfattning

Regeringen har låtit utreda förutsättningarna för så kallat tredjepartstillträde
till fjärrvärmenäten. Det betyder att fjärrvärmeproducenter ska få rätt att använda andra företags fjärrvärmeledningar för att leverera värme till kunder
oberoende var de ligger. Syftet ska vara att skapa konkurrens som stärker
fjärrvärmekundernas ställning, skapar lägre fjärrvärmepriser och en bättre
miljö.
Botkyrka kommun är kritisk till utredningens förslag. Det kan finnas skäl att
stärka konsumenternas ställning, men på andra sätt än utredningen föreslår.
Det är svårt att se att förslaget skapar en fungerande marknad där jämbördiga konkurrenter ger konsumenterna fler alternativ. Förslaget kan möjligen
ge några enstaka stora kunder lägre kostnader med ett miljömässigt sämre
alternativ samtidigt som kostnaderna då tvingas upp för övriga fjärrvärmekunder. Förslaget gör också angelägna miljö- och klimatinvesteringar mer
riskabla.
Det är lätt att dela utredningens egen slutsats att: ”Det är svårt att på förhand
bedöma de långsiktiga effekterna och konsekvenserna på varje berörd
marknad.” För Botkyrka kommun känns det självklart att om man inte kan
bedöma konsekvenserna av ett förslag ska man avstå från förändringar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-24.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-08-17 § 39.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD), bilaga.
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§ 200
Nominering till Mälardalsrådets utskott
Beslut

Kommunstyrelsen nominerar Jens Sjöström (S) till kulturutskottet, Elisabeth
Nobuoka Nordin (MP) till miljöutskottet, Mats Einarsson (V) och
Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) till näringslivs- och FoU-utskottet och
Peter Nyberg (S) och Helena Isaksson (TUP) till planerings- och trafikutskottet.
Ärendet

Mälardalsrådet har fyra utskott; kultur, miljö, näringsliv och forskning och
utbildning (FoU), planering och trafik.
Medlemmarna nominerar ledamöter till utskotten. Mandatperioden är fyra år
räknat från Mälardalsrådets styrelsemöte september 2011 till och med styrelsemötet maj 2015.
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§ 201
Valärende

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Jill Melinder (S) till ny ersättare i demokratiberedningen efter Barbara Dusant (S).
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2011-06-07 § 167 valet av ny ersättare i demokratiberedningen efter Barbara Dusant (S).
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§ 202
Anmälningsärenden (KS/2011:261, KS/2011:208,
KS/2011:179, KS/2011:61, KS/2011:44, KS/2011:41)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Arbetsplan för Södertörnsleden – två beslut 2011-05-17 från Trafikverket,
dnr KS/2008:353
(handlingarna finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, plan 4,
kommunalhuset i Tumba).
Sveriges Kommuner och Landsting - inför ordinarie kongress den 8 – 10
november 2011, dnr KS/2011:208.
Sveriges Kommuner och Landsting – sammanträdesplan 2012, dnr
KS/2011:41.
Sveriges Kommuner och Landsting – överenskommelse med staten om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011, dnr
KS/2011:41.
Sveriges Kommuner och Landsting – förbundsavgift år 2012, dnr
KS/2011:41.
Granskningsredogörelse och revisionsberättelser för år 2010 – stiftelser som
förvaltas av Botkyrka kommun, dnr KS/2011:261.
Finansrapporter per 31 juli 2011, dnr KS/2011:61.
Uppföljning av placerade medel för pensioner, dnr KS/2011:179.
Avtal om bullerskydd, Riksten, etapp 3, dnr KS/2011:316.
(handlingarna finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, plan 4,
kommunalhuset i Tumba).
Protokoll från sammanträde med Södertörns brandförsvarsförbund
2011-04-29, dnr KS/2011:44.
Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Botkyrka
2011-05-27, dnr KS/2011:41.
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2011-06-07.
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§ 203
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:
Kommundirektören:
Fullmakt att besluta om upptagande av lån och underteckna finansiella
transaktioner (beslut 2011-06-20, dnr KS/2011:307).
Kanslichefen:
Fullmakt att företräda kommunen i momsfrågor
(beslut 2011-08-15, dnr KS/2011:307).
Ekonomichefen:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning (beslut 2011-08-24, dnr KS/2011:178)
Upphandling av bemanningstjänster
(beslut 2011-05-09, dnr KS/2011:85).
Upphandling av konsulttjänster inom LEAN
(beslut 2011-05-16, dnr KS/2011:85).
Upphandling av nutritionsprodukter
(beslut 2011-05-18, dnr KS/2011:85).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.15
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Sjöström Jens, 1:e v ordf
Peterson Anders, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Baker Jimmy, 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 från § 199
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

Yngve R K Jönsson (M)

X

Christina Lundgren (M)

X
X

Dan Gahnström (MP)
Anna Herdy (V)

X
X
X
X
X

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

Datum: 2011-09-05, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2011-09-05

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
172 Tegelstenen i Slagsta - antagande av detaljplan och budget för genomförande
173 Bergfotsvägen i Tumba - ramavtal och planuppdrag
174 Näs by - ramavtal och planuppdrag
175 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter - antagande
176 Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy
177 Avtal med Kommuninvest
178 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
179 Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg
180 Svar på medborgarförslag - Anlägg en damm/liten sjö i anslutning till kvarteret
Dynamiten
181 Svar på medborgarförslag - Lägg om gymnasieplan med konstgräs
182 Svar på motion - SRV-taxorna för secondhandbutiker (KD)
183 Svar på motion - Återvinningsprojekt (S)
184 Svar på motion - Postort Botkyrka (M)
185 Svar på motion - Skyddet av kommunens skolbyggnader (SD)
186 Svar på motion - Inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun (KD)
187 Svar på motion - Kombination av seniorlägenheter och äldreboende i Hallunda
centrum (BP)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2011-09-05

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
188 Ett interkulturellt Botkyrka - upplägg av arbetet under mandatperioden
189 Firmatecknare 2011 - revidering
190 Regionalt samarbete inom IT-forum
191 Ansökan om medel för ett ungdomsråd för unga med funktionshinder i samarbete
med ABF
192 Samling för social hållbarhet - Minska skillnaderna i hälsa - deltagande i projekt i
samarbete med Sveriges kommuner och landsting
193 Medgivande till förtroendevalda och berörda tjänstemän att genomföra en studieresa till Malmö
194 Medgivande till kultur- och fritidsnämnden att ta emot eventuellt beviljade medel
för deltagande i internationellt ateljéprogram
195 Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för att förstärka kompetensen
om psykisk funktionsnedsättning
196 Medgivande att ta emot utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering från Sveriges Kommuner och Landsting
197 Svar på remiss - Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen
198 Svar på remiss - Förstudie järnvägsdragning Stockholm - Järna
199 Svar på remiss - TPA Fjärrvärme i konkurrens
200 Nominering till Mälardalsrådets utskott
201 Valärende
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202 Anmälningsärenden
203 Delegationsärenden
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SÄRSKILT YTTRANDE
2011-09-05

Svar på medborgarförslag – Lägg om Gymnasieplan med konstgräs
Medborgarförslaget tar upp en mycket angelägen fråga nämligen att Gymnasieplan ska läggas
om till konstgräs.
Gymnasieplan är idag hårt belastad genom att den används såväl av omkringliggande skolor
som av en av kommunens största fotbollsföreningar, Nackdala AIS. Detta gör att planen slits
väldigt fort. Det är därför angeläget att planen läggs om till konstgräs och det är Folkpartiets
förhoppning att det kan ske så snart medel finns för detta. Förhoppningsvis under år 2012. Det
är också angeläget att belysning runt planen förbättras så att träningar och matcher även kan
genomföras när det är mörkt ute. Det räcker inte att hänvisa, vilket det görs i
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, att belysningen i själva parken förbättras

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2011-09-05
Ärende 181 Svar på medborgarförslag – Lägg om gymnasieplan med
konstgräs (KS/2010:428)

Vi moderater ställer oss positiva till medborgarförslaget om att anlägga konstgräs på
gymnasieplan. Detta då den nuvarande planen är hårt nyttjad, samt, att den ibland ej är i
spelbart skick, pga av väderlek eller annat. Naturgräs måste dessutom ”vila” och har
därför en begränsad möjlig nyttjandegrad.
Med konstgräs kan Nackdala AIS och andra föreningar använda planen i princip året
runt. Dessutom ger det Tumba Gymnasium bättre förutsättningar för att kunna erbjuda
utbildningar med inriktning mot olika idrotter.
Vi skulle även vilja undersöka förutsättningarna för att leda spillvärme från ishallen i
rör under en sådan konstgräsplan, för att på ett bra sätt använda miljöfördelarna med de
bägge anläggningarnas geografiska närhet.
Vidare framhåller vi värdet av att vi inom kommunen behåller ett par naturgräsplaner,
gärna med en viss geografisk spridning.
Vi har sedan länge prioriterat satsningar på idrotten i våra alternativa budgetförslag och
kommer att bereda investeringsutrymme för en konstgräsplan på gymnasieplan i
kommande budgetar.

Jimmy Baker

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Svar på motion – Inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun (KD) (KS/2011: 77)
Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att FN:s barnkonvention på olika sätt implementeras i alla
politiska beslut. Ett årligt barnbokslut är ett av verktygen som kommunen kan använda i sitt arbete att
leva upp till Barnkonventionen och ska spegla hur situationen ser ut för barn och unga i kommunen.
Bokslutet ska vara en slags sammanställning av viktiga beslut från nämnder, förvaltningar och styrelser
som har påverkat barn och unga under året och vilka möjligheter till inflytande barn och unga har haft.
Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart berör utbildnings- och
socialförvaltningens barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst,
utan är i allra högsta grad också relevant vid beslut i tekniska och samhällsbyggnad förvaltningar, till
exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.
Det är glädjande att det pågår ett arbete inom kommunledningsförvaltningen, som i enlighet med vår
motions andemening, syftar till att ta fram årsrapporter som kommer att belysa sambanden mellan olika
förvaltningars verksamhet utifrån ett barnperspektiv. Vi ser fram emot att ta del av dessa rapporter och
ta del av uppföljning och utvärdering av samverkansformerna mellan utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen inte minst gällande frågor som rör utsatta barn och unga.

Botkyrka 2011-09-05

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
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

YRKANDE
2011-09-05

Ansökan om medel för ett ungdomsråd för unga med funktionshinder i samarbete
med ABF
Förslag till beslut:
1.att ordförandeförslaget till beslut avslås
2.att Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fullfölja tidigare fattat beslut om ett
ungdomsråd för ungdomar med funktionshinder
Motivering
Kommunstyrelsen fattade 20110307 beslut om att inrätta ett ungdomsråd för unga med
funktionshinder, initialt för unga med begåvningshandikapp. Denna grupp ingår inte i
ungdomsfullmäktige och det är angeläget att hitta bra former för inflytande och dialog inför
kommunala beslut. En sådan verksamhet kan inte läggas ut på en annan aktör, lika lite som
ungdomsfullmäktige eller dialogforum kan drivas av andra aktörer än kommunen. Detta är ett
uttryck för den sammanblandning mellan kommunen och Socialdemokratin och dess
närstående organisationen. Inte minst det faktum att den styrgrupp som planeras enbart består
av socialdemokratiska politiker talar sitt tydliga språk. Övriga partier kommer således inte ha
någon insyn.

SÄRSKILT YTTRANDE
2011-09-05
Svar på remiss – TPA Fjärrvärme i konkurrens
Vi delar inte den negativa inställning till utredningen så som den kommer till uttryck i
ordförandeförslaget. Som borgerligt sinnade är vi emot monopol i alla deras former och för fri
konkurrens, även om utredningen inte tar upp alla frågeställningar runt en avreglering, t ex
frågan om överskottvärme från industrier.
Vi kan hålla med om att fjärrvärmen, som det sägs i svaret på remissen, redan idag är
konkurrensutsatt mot andra energislag och andra aktörer. För de som dock redan är anslutna
till fjärrvärme finns dock i praktiken inget val. Det är fjärrvärme som gäller och genom en fast
distributör och producent. Därför välkomnar vi utredningen som öppnar upp för konkurrens
på fjärrvärmemarknaden. Botkyrka torde vara speciellt gynnat på detta område då vårt
fjärrvärmenät redan idag är sammankopplat med Stockholms stads nät, och på så vis skulle
kunden kunna om det vore möjligt välja om det är Söderenergi AB eller Fortum som ska
producera fjärrvärmen.
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