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§ 133
Försäljning av fastigheten Vickern 6 (KS/2019:524)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten Vickern 6 till
Riksteatern, för en köpeskilling om 80 000 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner slutregleringsavtal mellan kommunen
och Riksteatern.
Sammanfattning

Riksteatern förhyr lokaler av kommunen inom fastigheten Vickern 6, sedan
flertalet år tillbaka. Relationen mellan Riksteatern som hyresgäst och kommunen som hyresvärd har inte fungerat optimalt. Riksteatern har haft större
förväntningar på kommunen än vad kommunen har kunnat erbjuda, samtidigt som Riksteatern felaktigt har ansett det vara kommunens ansvar och
skyldighet att investera och utveckla lokalerna utifrån Riksteaterns verksamhetsutveckling, utan att se detta som en relation till hyresnivån.
Riksteatern har i flera skrivelser till kommunen påtalat brister och
funktionsfel i lokalerna medan kommunen ej besvarat dessa skrivelser.
Hyresförhållandet har varit utan samförstånd mellan hyresgäst och hyresvärd. Då kommunen i december 2018 meddelade hyresgästen om uppsägning av hyresavtalet för villkorsändring, återkom hyresgästen med förslaget
att förvärva fastigheten istället.
Kommunen har meddelat Riksteatern att intresse om en fastighetsförsäljning
finns. Opartiska värderingar är genomförda och förhandlingar har resulterat
i en överenskommen köpeskilling om 80 000 000 kronor. Vidare har
Riksteatern ett krav om ersättning för uteblivet underhåll i lokalerna, vilket
har förhandlats fram till att slutregleras med 10 000 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-08-29, § 245.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-21.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP)
och Karin Nakamura Lindholm (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade
yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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Ärende	
  133:	
  
Försäljning	
  av	
  fastigheten	
  Vickern	
  6	
  
Återigen manifesterar Botkyrka kommun sin oförmåga att underhålla fastigheter, vilket är minst
sagt beklämmande. Riksteatern har i flera skrivelser till kommunen påtalat brister och funktionsfel i
lokalerna medan kommunen ej besvarat dessa skrivelser.
Uselt fastighetsunderhåll verkar tyvärr vara symptomatiskt för Botkyrka kommun. Det liknar
Falkbergsskolan där kommunen inte har klarat av ett löpande underhåll vilket har resulterat i en
skola som både är sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Vickern
6 ser ut att vara ett i raden av skrämmande exempel på hur illa Botkyrka kommun förvaltar sina
fastigheter, och därmed invånarnas skattemedel.
Dessutom föreslås Botkyrka kommun sälja huset till Riksteatern långt under vissa av de värderingar
som har gjorts. Det finns visserligen en begränsning i möjligheten till vidareförsäljning som innebär
att säljaren/hyresvärden har rätt till 50 % av överstigande köpeskilling, vid en vidare
fastighetsförsäljning. Begränsningen gäller dock endast till och med 2022-12-31, vilket är en
synnerligen kort period.
Vi riskerar att hamna i en liknande situation som när Botkyrkabyggen sålde sina lägenheter på
Albyberget 2013. Fem år senare sålde köparen vidare bostäderna för mer än det dubbla priset.
Samtidigt uttryckte ledande politiker en besvikelse och förvåning över att bostäderna såldes vidare.
Hårda ord som ”svek” användes i artiklar med negativa rubriker för Botkyrka kommun.
Nu frågar vi oss hur stor risken är att vi vid försäljning gör det möjligt för en köpare med kortsiktiga
intressen att göra ett snabbt klipp genom vidareförsäljning? Har kommunens skattebetalare råd med
detta?
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§ 134
Svar på motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister
och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av
detta (SD) (KS/2019:229)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Martin Inglot (SD), Robert Stenkvist (SD), Östen Granberg (SD), Niklas
Lekander (SD), Alexandra Tuvell (SD), Anneli Andersen (SD), Johan
Holmberg (SD), Lars Holmberg (SD), Anne Rosensvärd (SD), Kristoffer
Szubzda (SD), Inger Tuvell (SD), Stefan Andersen (SD) och Sergius Himmelving (SD) har yrkat att kommunfullmäktige beslutar
att uttala följande:
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex. återvändande ISterrorister, är inte välkommen till Botkyrka kommun.
Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens
hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon
form.
Kommunen kommer inte att betala försörjningsbidrag, hjälpa till med
bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.
Botkyrka kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för
alla de som blivit terrorismens offer.
att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges uttalande ovan att utreda möjligheten att utarbeta ett direktiv som
förhindrar att Botkyrka kommuns ekonomiska och personella resurser tas i
anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande ISterrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.
att vid juridisk och praktisk möjlighet implementera sagda direktiv i kommunens nämnder och styrelser.
Som skäl för detta anger motionärerna bl.a. att den som har anslutit sig till
en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska
samhälle, också har vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra
skattepengar gå till dessa personer genom till exempel försörjningsstöd,
vuxenutbildning eller bostäder.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att neka en
enskild att ta del av den kommunala servicen enbart på den grunden att han
eller hon har deltagit i eller understött terrorism, utan ett nekande kan endast
grundas på att den enskilde inte uppfyller de krav som ställs på enskilda i
för ärendet aktuell lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-12.
Motivering

För Mittenmajoriteten är det viktigt att svenska medborgare som återvänder
efter att ha deltagit i terroristorganisationer så som Islamiska staten eller annan, lagförs för begångna brott. Att börja relativisera kring Botkyrkabors
rätt till kommunala insatser är inte bara farligt utan rentav olagligt.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett
särskilt yttrande, som Martin Inglot (SD) ställer sig bakom, bilaga,

5[43]

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2019-09-02
Ärende 134

Svar på motion- Uttalande om återvändare av IS-terrorister och
uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)
(KS/2019:229)

Motionen har en god intention och redogör hur vi ser på IS lokalt – IS-återvändare ska
straffas för krigsförbrytelse och borde inte kunna ta del av Sveriges välfärd.
Välfärdssystemet underhålls av medborgare som delar demokratiska värderingar och
respekterar det fria valet av sin tro till något eller inget, kultur och partner av bägge könsamma medborgare hade straffats med tortyr eller döden i det Kalifat som ISåtervändare åkte till. Därför blir majoritetens motivering på denna motion väldigt
smaklös.
”För Mittenmajoriteten är det viktigt att svenska medborgare som återvänder
efter att ha deltagit i terroristorganisationer så som Islamiska staten eller annan,
lagförs för begångna brott. Att börja relativisera kring Botkyrkabors
rätt till kommunala insatser är inte bara farligt utan rentav olagligt.”

För det första bör IS-återvändare benämnas vid sitt rätta namn- IS-återvändare och inte
Botkyrkabor, för att sätta ett perspektiv på till vem kommunen vill fortsätta erbjuda sina
välfärdstjänster. För det andra är det oroande att kommunen anser att det är att
relativisera och farligt att ställa frågan om IS-återvändare ska ha rätt till kommunens
välfärd - det bör vara självklart att en kommun ska ställa sig den.
Det borde inte vara svårt för majoriteten att tydligt markera och uttala att IS-återvändare
inte är välkomna tillbaka till Botkyrka och att vi gemensamt och i samarbete med Säpo
och polisen ska göra allt för att dessa ska kunna identifieras och lagföras. Då sänder
Botkyrka kommun en signal till de återvändande IS-terrorister att kommunen kommer
aktivt försvåra för dem att ta del av välfärdstjänsterna.
Majoritetens motivering kan även ge ett intryck av att de inte skulle neka kommunens
välfärd till återvändande IS-terrorister om lagen tillät. Men om man inte är av den
uppfattningen bör Botkyrkas majoritet trycka på regeringen för att snarast ändra i lagen
som kan ge Sveriges kommuner möjlighet att neka återvändande IS-terrorister. Annars
skickar man signalen till Botkyrkaborna att kommunen ändå ställer upp för ISterrorister på bekostnad av deras skattemedel, och att mänskliga rättigheter m.m. är bara
något man skriver fint om men visar att man inte vet hur man värnar om.
Med anledning av att det idag saknas juridiskt stöd för att genomföra detta kan vi inte
ställa oss bakom motionen.
Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Yngve R K Jönsson (M)
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§ 135
Svar på motion - Rusta upp Solskensparken i Tullinge
(TUP) (KS/2019:64)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Carl Widercrantz (TUP) och Camilla Jägemalm (TUP) har till kommunfullmäktige 2019-01-31, § 22, lämnat motionen ”Rusta upp Solskensparken
i Tullinge”. Motionärerna föreslår en rad utvecklingsåtgärder för att förbättra parken. Motionärerna förslår därför att berörd förvaltning får i uppdrag att genomföra en upprustning av Solskensparken i Tullinge.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden anför att parken har på senare år rustats upp
med nytillskott av lekutrustning (bland annat balanslek) och även utbyte av
delar av de befintliga lekredskapen. Även under våren 2019 planeras mindre
upprustningsarbeten.
Lekparken anses som relativt välutrustad med bland annat rutschbana och
lekhus, olika typer av gungor och klätterställningar och en inhägnad bollplan. Här finns även en hammock samt bänkar och bord för den som vill
vila eller äta matsäck.
Uppfattningen att lekplatsen åter blivit så sliten att den skulle vara i behov
av en omfattande upprustning, delas inte. I recensioner på Google har lekplatsen fått höga omdömen och även benämnts som ett populärt utflyktsmål
för fritids och förskola.
Kostnaderna för att anlägga en temalekplats med specialbyggda attraktioner
är betydligt högre än kostnaden för en lekplats med standardutrustning. Förvaltningen ser det inte som ekonomiskt möjligt att ersätta Solskensparkens
fungerande och i viss utsträckning nyligen utbytta lekredskap i syfte att
ordna en temalekplats.
Önskemålen om fantasifulla lekplatser som inspirerar till rollekar, exempelvis genom lekmiljöer med temainriktning har uppmärksammats. Kommunens landskapsarkitekter har också för avsikt att i samband med utveckling
av nya bostadsområden och nya lekplatser arbeta för att barnen ska få en inspirerande lekmiljö. Förslag och önskemål om temalekplatser finns därför
med vid planeringsarbetet av nya bostadsområden/ nya lekplatser.
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Barnens lekmiljö uppmärksammas även i Botkyrkas Parkprogram. I programmet presenteras de platser som kommunen har för avsikt att satsa på för
förnyelse och utveckling. För Tullinges del beskrivs tre platser;
Banslättsparken, Tullinge centrumstråk och Flaggplan.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 208.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201905-15.
Yrkande

Carl Widercrantz (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot (TUP) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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§ 136
Svar på motion - Säker uppställningsplats för lastbilar och
arbetsfordon i Tullinge (TUP) (KS/2018:255)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktige 2018-04-26, § 102, lämnat motionen: Säker uppställningsplats för
lastbilar och arbetsfordon i Tullinge. Motionärerna föreslår att en säker uppställningsplats för lastbilar etableras i Tullinge. Motionärerna framhåller att
det finns en lämplig plats mellan ”Ristippen” och Mekanikervägen i Tullinge.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att kommunfullmäktige ska ge det
uppdrag som anges i motionen, eftersom detta inte kan anses vara en kommunal angelägenhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är däremot öppen för att pröva frågan om
någon aktör, som en del i en affärsidé, vill köpa mark och hyra ut för uppställning av lastbilar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill avslutningsvis påpeka att kommunen
arbetar aktivt och kontinuerligt med att ta fram nya företagsområden och
även inom ramen för det arbetet kan motionens intention prövas.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 207.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogörför ärendet i tjänsteskrivelse 201903-26.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Martin Inglot (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot (TUP) och
(SD) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 137
Svar på motion - Nytt gångstråk i trä som länkar samman
Tullinge Lanthem och Hamringe (TUP) (KS/2019:129)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Karin Nakamura Lindholm
(TUP), Per Börjel (TUP) och Christian Wagner (TUP) har vid kommunfullmäktige 2019-02-21, § 44, lämnat motionen: Nytt gångstråk i trä som
länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe. Motionärerna anför att
kommunen bör anlägga ett nytt gångstråk som länkar samman Tullinge
Lanthem med Hamringe, så att den som promenerar slipper gå tvärsöver
Huddingevägen.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Huddingevägen (väg 226) är en statlig väg som har Trafikverket som väghållare. I Trafikverkets regi byggs för närvarande en gång- och cykelväg
som följer Huddingevägens sträckning och knyter samman Tullinge med
Tumba.
Parallellt med projekteringen av gång- och cykelvägen satsade Trafikverket
på en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan mellan Tumba och
Tullinge. Bland annat byggdes både bussterminalen i Tullinge och busshållplatserna längs sträckan om. I samband med detta utreddes även ett alternativ som liknar det som yrkas i motionen. Alternativet innebar att gång- och
cykelvägen längs väg 226 skulle kompletteras med en ”gångbrygga” på
sjösidan av Huddingevägen, sträckan mellan Hamringevägen och Tullinge
strand. Syftet med ”gångbryggan” var att öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter genom att Huddingevägen inte skulle behöva korsas.
Under projekteringsfasen genomförde Trafikverket geotekniska och hydrologiska undersökningar av vägområdet. Det framkom då att slänten från
Huddingevägen ner mot Tullingesjön är instabil och har dålig bärighet. Att
anlägga en gångbrygga längs sträckan skulle innebära en betydande rasrisk.
I sammanhanget bör nämnas att det i samband med regn redan skett ras i
slänten.
Ett gångstråk på Tullingesjösidan skulle kräva omfattande stabiliserande åtgärder. Ett annat alternativ som diskuterades var att istället flytta vägen bort
från slänten. Inte heller detta sågs som en genomförbart alternativ på grund
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av det VA- stråk som passerar genom området. Trafikverkets undersökningar landade slutligen i att en gångbrygga på sjösidan inte sågs som ett möjligt
komplement till den projekterade gång- och cykelvägen.
Baserat på Trafikverkets utredning beträffande vägens och områdets bärighet delar inte samhällsbyggnadsförvaltningen motionärernas uppfattning att
en gångväg i trä längs Huddingevägen skulle vara snabb och enkel att
bygga. De omfattande rasriskerna och svårigheterna att bygga säkert i området gör att arbetet skulle kräva omfattande markarbeten till en hög kostnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför inte förslaget i
motionen som genomförbart.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att framkomligheten för gångtrafikanter markant kommer att förbättras med den gång- och cykelväg som nu anläggs mellan Tumba och Tullinge i Trafikverkets regi, ett projekt som
kommunen har bidragit till ekonomiskt med 5,5 miljoner kronor. Kommunen har även signalreglerat övergångsstället som finns i korsningen med
Hamringevägen och i närheten av korsningen med Tullinge strand anläggs
nu ett nytt övergångsställe med mittrefug.
En framtida lösning angående Hamringevägens anslutning till Huddingevägen behöver även ses i ett större sammanhang. Det pågår arbete med detaljplansprogram för Södra Hamradalen. En bostadsförtätning på De Lavals
markområde kan på sikt få effekter både för Åvägen och Hamringevägen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 206.
Samhällsbyggnadsförvaltningens redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2019-05-06.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot (TUP) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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§ 138
Svar på motion - Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) (KS/2015:120)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har till kommunfullmäktige 2015-03-26, § 48, inkommit
med motionen ”Hågelbyparken som historiskt turistcentrum”. Motionärerna
anför att Botkyrka kommun har ett flertal fornnordiska platser som är av
riksintresse. Dessa bör därför hanteras på ett varsamt sätt för framtida generationer. De anser därför att Hågelbyparken kan användas som en central
plats för att bygga ett fornnordiskt turistcentrum i Botkyrka. Vidare anför
motionärerna att kommunen bör göra en renovering av järnåldersbyn, då
järnåldersbyn är i dåligt skick.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunen utreder möjligheterna att göra Hågelbyparken till ett historiskt
turistcentrum och att Järnåldersbyn renoveras.
Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och Hågelbyparken
AB för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har, 2010, godkänt intentionen att skapa ett historiskt center i Hågelby, i enlighet med rapporten ”Alla tiders Botkyrka”
samt hänvisar nämnden till den idé- och markanvisningstävling som genomförts i sitt yttrande. Utifrån dessa grunder avstyrker kultur- och fritidsnämnden motionärernas förslag.
Hågelbyparken AB skriver i sitt yttrande att de nyligen erhållit ett uppdrag
om att sammanställa de framtida idéer om hur Hågelbyparken, organiskt,
skulle kunna utvecklas med utgångspunkt i den vision som tidigare fastlagts.
Denna omfattar inte att omvandla parken till ett historiskt centrum för turister. Med anledning av detta föreslår Hågelbyparken AB att kommunfullmäktige avstyrker ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-21.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2015-06-15, § 59.
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Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201505-21.
Hågelbyparken AB redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-05-25.
Yrkanden

Martin Inglot (SD) och Anne Rosensvärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot (SD) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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§ 139
Svar på medborgarförslag - Gör området runt Tumba
idrottshus till en rökfri zon (KS/2014:766)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Mikael Lundström väckte 2015-01-12 medborgarförslaget om att göra området runt Tumba idrottshus till en rökfri zon.
Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningsförvaltningen och
kultur- och fritidsnämnden.
Tobakslagen (1993:581) förbjuder idag rökning i vissa offentliga miljöer,
exempelvis skolgårdar, samt i lokaler dit allmänheten har tillträde. Lagen
ger inget stöd för att lokalt utfärda rökförbud utomhus. Däremot finns det
möjligheter att införa frivilligt rökfria miljöer genom vädjan om rökfritt, så
kallade trivselregler, i form av exempelvis skyltning.
Folkhälsokommittén ställer sig positivt till att området runt Tumba idrottshus skyltas som en frivilligt rökfri zon. Ur folkhälsoperspektiv finns det
flera motiveringar som stödjer detta. Bland annat bör tillträdet till offentliga
miljöer och lokaler vara tillgängligt för alla. Ingen bör ofrivilligt utsättas för
skadlig tobaksrök framförallt inte barn och exempelvis astmatiker. Runt idrottshuset rör sig många barn och unga. En rökfri social närmiljö ger signaler att rökning inte är normen, vilket minskar lockelsen för unga att själv
börja röka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201508-21.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201508-31.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 140
Svar på medborgarförslag - Starta ekologisk odling i
Hågelby (KS/2014:605)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Johan Eklund har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-03, § 22,
lämnat medborgarförslaget: Starta en ekologisk odling i Hågelby.
Medborgarförslaget har remitterats till Hågelbyparken AB för yttrande.
Det förslag som lämnas är för stort och omfattande för Hågelbyparken AB
att hantera. Den mark som skulle behöva tas i anspråk för detta är idag utarrenderad till DeLaval. Hågelbyparken AB har dessutom varken resurser eller en maskinpark för att kunna hantera storskalig odling, vilket detta är
fråga om. En utveckling av odling, småskalig, kommer dock att hanteras
som en potentiell framtida verksamhet i den kommande vision som bolaget
har uppdragits att arbeta med.
Motivering

Mittenmajoriteten delar förslagsställarens ambition om mer närproducerat
och ekologiskt i Botkyrka kommun. Bland annat gav Mittenmajoriteten ett
särskilt uppdrag i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 om att
ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största mån ska kunna köpa
närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter. Någon mark
för att klara den storskaliga odling som förslagsställaren önskar finns inte
idag. Mark för storskalig odling i Botkyrka kommun är idag utarrenderad
till Alfa Laval.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 141
Svar på medborgarförslag - Inrätta ett Ericsson-museum i
Hågelby (KS/2015:384)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Stig Sandström har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, §
93, lämnat förslaget: Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby.
Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och Hågelbyparken
AB.
Hågelbyparken anför i sitt yttrande att det i parken saknas lediga lokaler för
att upprätta ett museum samt att ett sådant bör omfatta hela L-M:s verksamma tid i Botkyrka. För att detta ska bli verklighet behöver man ta ett
större grepp över frågan.
Idag existerar ett befintligt minnesrum över L-M Ericsson på Tekniska museet i Stockholm.
Hågelby gård var L-M:s privatbostad under hans sista 10 levnadsår och
långt efter att han lämnat företaget som nu går under namnet Ericsson. Innan
L-M uppförde Hågelby gård var han verksam i Alby. Ska man uppföra ett
museum efter L-M Ericsson bör det även omfatta tiden i Alby och med stöd
av såväl efterlevande, intresseförening som företaget Ericsson.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget och hänvisar i sitt yttrande
till utfallet av den idé- och markanvisningstävling som genomfördes 2015.
Efter genomförd anvisningstävling har ett visionsarbete för Hågelbyparken
initierats, visionen ligger inte i linje med det förslag som medborgaren lämnat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-22.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2015-09-28, § 76.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201508-31.
Hågelbyparken AB redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-05-25.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med om att L-M Ericssons tid i Botkyrka är spännande, men det finns idag inte möjlighet att inrätta den typ av museum på
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Hågelby, som förslagsställaren föreslår. Varken när det kommer till lokaler
på Hågelby eller Alby, där han också haft kopplingar.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 142
Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2020 med
flerårsplan 2021 - 2023 (KS/2019:504)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar yttrande till mål och budget 2020 med
flerårsplan 2021–2023 till kommunstyrelsens budgetberedning för vidare
hantering
Deltar inte i beslut

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD) och (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–
2023 innehåller förslag till väsentliga områden för planperioden, mål och
målsatta mått, förslag till justeringar i driftsbudgetramar och investeringsplan 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-20.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Kommunstyrelsens yttrande till Mål och budget 2020
med flerårsplan 2021–2023 (KS/2019:504)
I samband med kommunfullmäktiges behandling av mål och budget för 2020
kommer Vänsterpartiet att presentera ett eget budgetförslag. Vi avstår därför
från att delta i detta beslut.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-02

§ 143
Återrapportering av särskilt uppdrag - Kompetens i
svenska språket (KS/2019:389)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt beredning i arbetet med Mål
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen (Kompetensförsörjningsprocessen) har i ” Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022”, fått ett uppdrag att;
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande
språkutbildning för medarbetare utifrån kommunens ställda språkkrav.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att
organisera arbetsplatsförlagd språkutbildning.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till språktest för
nyanställda.

Ärendet kan även kopplas till tidigare lagt uppdrag där kommunstyrelsen
(HR), vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i ”Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan
2020 - 2022” (KS/2018:192), fått ett uppdrag att öka anställningsbarheten i
samband med kompetensförsörjningsprocessen i mål och budget. I ett förtydligande från politiken av uppdraget angavs följande
”Att utreda vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för
att höja personalens kompetens i svenska språket, som är en viktig faktor
för att kunna stärka relationen mellan personal och medborgare.”
samt
”Att utreda möjligheten att höja språkkraven i svenska för all nyanställning inom omsorgen och förskola. Vi vill också skapa förutsättningar för
arbetsplatsförlagd språkutbildning för såväl nyanställda samt befintlig
personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas att
tala, skriva och förstå svenska genom exempelvis att pröva idéburet offentligt partnerskap med studieförbund eller folkhögskolor”.
Utifrån utförd utredning rekommenderar kommunledningsförvaltningen att;
1. Kommunen fortsätter att utvärdera och utveckla den pågående språkutvecklingsinsatsen för redan anställda medarbetare.
2. Kommunen kontinuerligt erbjuder behovsstyrd språkbedömning och
språktestning av redan anställda medarbetare i syfte att kartlägga språknivå och behov av kompetensutveckling.
3. Kommunen inte inför formella språktester i svenska språket inför anställning utan att en språkbedömning görs i rekryteringsprocessen uti-
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från de språkliga kraven i aktuell tjänst, både vad gäller muntlig och
skriftlig förmåga samt läsförståelse. Särskild språkutveckling kan därefter kopplas till anställningen om språknivån bedöms för låg men att
nödvändiga kompetenser i övrigt är uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-12.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 143 Återrapportering av särskilt uppdrag - Kompetens i svenska språket
(KS/2019:389)
Det är en god intention att erbjuda befintlig personal en kompetensförsörjning i det svenska
språket med syfte att förbättra servicen inom välfärden. I tjänsteskrivelsen framgår det ”Sedan
flera år tillbaka har språkinsatser genomförts i vissa verksamheter” men varken utvärdering
och dess resultat nämns. Denna information kan vara vägledande för hur den nya tilltänkta
språkinsatsen kan utvecklas och vara ännu bättre från start, således bör den vara ett underlag i
det fortsatta beredningsarbetet.
Kompetensförsörjningen bör pågå under begränsad tid och planeras samt följas upp i t. ex en
kompetensförsörjningsplan. Det är för att underlätta för arbetsgivaren att kunna planera för
verksamheten och personalförsörjning när den vet på ett ungefär som språkkompetensen i sin
verksamhet är tillfredsställd. Det bör också förtydligas att det åligger ett ansvar på
arbetstagaren att tillgodogöra sig en språkhöjning på den erbjudna kompetensförsörjningen,
mot bakgrunden av behovet av högre kvalité på service.
Vid rekrytering bör språktester i form av arbetsprov vara en obligatorisk del för att
kvalitetssäkra att rätt kompetens anställs utifrån behov. Det är att höja välfärdens kvalité
redan i början och arbeta förebyggande av de svårigheter och kvalitetsbrister som uppstår pga.
språkbrist. I yrken där man arbetar nära människor är kommunikation en mycket viktig del
därför bör man inte tumma på språkkompetensen vid rekryteringar. De kollegor som
behärskar svenska kommer också ha en positiv inverkan på språkutvecklingen hos språksvaga
kollegor.
Språktester förekommer i flera olika yrken med ändamålet att mäta kompetens som
efterfrågas. Flera företag i olika branscher och kommuner använder sig av arbetsprov för att
säkerställa att kandidaten kan utföra arbetsuppgifter t. ex alla yrken som kräver legitimering
förutsätter att språkets grundkunskaper säkerställs inför att få behörighet som leder till
anställning. Förutom att säkerställa kompetens ger det också en trygghet för
mottagaren/kund/patient att bli behandlad/få tjänst utförd av en kompetent person.
De som inte uppfyller språkkravet vid rekrytering får göra som andra medborgare - höja sin
kompetens via studier eller finna andra sätt som gör en anställningsbar.
Det bifogade PM- Kompetens i svenska språket i ärendet behöver presentera en tydligare
räknemodell som gäller för samtliga målgrupper i behov av insatsen. I den nuvarande
presentation är ekvationerna otydliga att följa då vissa siffror inte anges vad de står för,
tidsram saknas på en modell, poängangivelse utan hänvisning till vilket poängsystem m.m.
Vid förtydligande underlättar det att säkerställa ekonomiska resurser, vid uppföljning,
utvärdering samt uppfattning i metaperspektiv om insatsen.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Yngve R K Jönsson (M)
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§ 144
Återrapportering av särskilt uppdrag - Lokalisering av fullmäktigesal (KS/2019:532)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt beredning i arbetet med Mål
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har givit tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan
med kommunstyrelsen utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktiges
sammanträden parallellt med att ett nytt kommunhus byggs.
Under våren 2019 har en arbetsgrupp med representanter från tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen utrett frågan. Utifrån denna
utredning förordar kommunledningsförvaltningen Xenters entréhall som
huvudalternativ till ny fullmäktigesal. Lokalen ligger i anslutning till kommunhuset, har goda generella grundförutsättningar och är till stor del redan
anpassad för de behov som finns. Det gör den till ett både ändamålsenlig
och kostnadseffektivt alternativ. Lokalen skulle dessutom kunna testas utan
några ombyggnationer eller större kostnader.
Kostnaderna för att ta lokalen i bruk bedöms preliminärt till max 300 tkr för
inköp av utrustning och vissa smärre ombyggnationer som kan bli nödvändiga att göra.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet 2019-08-23.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckningar

Moderaterna och undertecknad har motionerat i ärendet där vi förordar
Tumbascenen och inkorporering i ett nytt kommunhus som huvudalternativen. Vi kan dock tänka oss att pröva Xenter, då ett nytt kommunalhus ligger
flera år framåt i tiden.
Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Vänsterpartiet förordar att en ny fullmäktigesal prövas i projekteringen av
det nya kommunhuset och fullmäktige tills vidare fortsätter att sammanträda
i Hallunda Folkets Hus.
Mats Einarsson (V)

Kerstin Amelin (V)
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§ 145
Plan för effektivisering av central organisation 2020-2023
(KS/2019:521)
Beslut

1. Kommunstyrelsen noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av
central organisation till protokollet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att under
planperioden 2020–2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation.
Det innebär en årlig effektivisering om 2 295 tkr under de fyra år som
planperioden avser.
Deltar inte i beslut

Samtliga ledamöter för (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att
göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118
i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022).
Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av organisationsöversynen, en
förvaltningsspecifik effektiviseringsplan som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt 18 kommunövergripande effektiviseringsförslag
som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.
Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent
under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag
bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att
genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden
(1,5 procent respektive år)
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-19.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Plan för effektiviseringar av central organisation 2020–
2023 (KS/2019:521)
Vänsterpartiet är kritiskt till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)
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§ 146
Yttrande över Södertörns utvecklingsprogram 2035
(KS/2019:500)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till Södertörnskommunernas gemensamma utvecklingsprogram SUP 2035.
Sammanfattning

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö samverkar sedan lång tid tillbaka. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. En gemensam utvecklingsplan med visionen om Södertörn 2025
antogs 2013. Nu har ett nytt gemensamt utvecklingsprogram med sikte på
2035 tagits fram, Södertörns utvecklingsprogram, SUP 2035.
Genom fyra prioriterade fokusområden, infrastruktur, utbildning, näringsliv
och funktionell samordning, ska den gemensamma visionen om ”Södertörn
driver Stockholmsregionen. Med starkt näringsliv, tillgänglighet och hållbar
utveckling.” nås.
Förslaget är att varje delaktig kommuns kommunstyrelse ska ställa sig
bakom och godkänna det nya utvecklingsprogrammet. Programmet kommer
därmed ersätta motsvarande plan från 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-27.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 147
Kommunstyrelsens månadsuppföljning juni 2019
(KS/2019:456)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
justeringar av internbudget 2019 för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att medel för kostnaden avseende överenskommelse om avgångsvederlag (dnr KS/2019:331) ska föras över från
kommunstyrelsens medel till förfogande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnar en ekonomisk uppföljning och avvikelserapportering per den sista juni 2019.
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 328 000 000 kronor inklusive tilläggsanslag. Kommunstyrelsen har fått tilläggsanslag för extra bidrag till Hallunda Folkets hus (1 047 000 kronor) och tillfälligt bidrag till
Tumba Tennisklubb (1 825 000 kronor). Omfördelning av medel från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen på 300 000 kronor för arbete med unga vuxna har också gjorts.
Botkyrka kommun har beviljats medel om 10 700 000 kronor från Tillväxtverket för projektet våldspreventivt center. Projektet leds av enheten för
trygghet och säkerhet som kommer ta fram en uppdragsbeskrivning med
budget och fördela medel till övriga förvaltningar.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 148
Avveckling av kommunalt bidrag till Botkyrka kommunalanställdas personalförening avseende Bokaboden
(KS/2019:269)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att från den 1 januari 2020 avveckla bidraget om
500 000 kronor till Botkyrka kommunalanställdas personalförening som finansierar Bokaboden.
Sammanfattning

Bokaboden är en verksamhet i kommunhusets entré som drivs av BOKA
(Botkyrka kommunalanställdas förening) personalförening. Utifrån den
verksamhet som Bokaboden bedriver kan den i förhållande till bestämmelser i kommunallagen likställas med näringsverksamhet. Bidraget som utbetalas till Bokaboden bedöms därför strida mot kommunallagens regler om
vad som ryms inom den kommunala kompetensen.
Därför bör kommunen från den 1 januari 2020 avveckla den del av bidraget
till Botkyrka kommunalanställdas personalförening som går till att finansiera Bokaboden.
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2019-06-17, § 25.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201904-15.
Yrkande

Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Vi yrkar muntligt bifall till detta då avvecklingen av bidraget till Bokaboden
är i enlighet med argumenten och synen i våra ettårsplaner sedan åratal tillbaka, samt andra argument som interpellationer m.m.
Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)
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§ 149

Kompetensfonden - Förslag till fördelning 2020
(KS/2019:321)
Beslut

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt
beredning i arbetet med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–
2023.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning föreslås beakta möjligheten att avsätta 10 miljoner kronor årligen för 2020–2023 för kompetensutvecklingsinsatser.
3. Övriga nämnder anmodas att ta hänsyn till att kommunens budgetbeslut
är ettåriga, nämnderna bör därför planera sitt kompetensförsörjningsarbete därefter.
4. Kommunstyrelsen godkänner att nämnderna ges möjlighet att vid behov
prioritera andra nödvändiga insatser än de föreslagna förutsatt att dessa
ligger i linje med dessa insatser.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

En sammanhållen beredningsprocess för kommunens övergripande kompetensförsörjning antogs av kommunstyrelsen 2017-10-09, § 202. Syftet med
att inrätta en sådan sammanhållen beredningsprocess var att effektivisera
flera parallella processer och möjliggöra att prioriteringar och beslut sker i
ett större sammanhang.
I mål- och budgetprocessen kan särskilda medel avsättas för senare fördelning eller som inteckningar för en längre period, tex finansiering av kompetensutveckling som sträcker sig över en längre tid än ett år. Beslutet om
uppräkning av ram för kompetensutvecklingsinsatser är indikativt och kan
vid behov omprioriteras.
Nämnderna har i mål- och budgetarbetet 2019–2022 tagit fram kompetensförsörjningsplaner som lyfter nämndernas utmaningar och behov för kommande fyraårsperiod.
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2019-06-17, § 22.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201905-03.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på (SD) ändringsyrkande.
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Martin Inglot (SD) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer (SD) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Ändringsyrkande
Kompetensfonden ‐ Förslag till fördelning 2020
Politik handlar om prioriteringar. Sverigedemokraterna anser att socialförvaltningens HBTQ‐
certifiering inte är en prioritering som kommunen bör göra i dagsläget. I förslaget står det
även att ”nämnderna ges möjlighet att vid behov prioritera andra nödvändiga insatser än de
föreslagna förutsatt att dessa ligger i linje med dessa insatser”. Vidare har inga rapporter om
hatbrott mot HBTQ‐personer inom varken socialförvaltningen.
Språkutbildning är en mycket viktig del för att kunna få lära sig det svenska språket. Utan
kunskaper i svenska språket är det svårt att fullt ut kunna ta del av det svenska samhälls‐ och
kulturlivet, vilket i sin tur leder till segregation och utanförskap. Det är därför extra viktigt att
språkutbildning som fyller en mycket viktig samhällsfunktion prioriteras över en HBTQ‐
certifiering som i detta fall måste ses som symbolpolitik.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta:
‐ Att ändra budgeterade summan för socialförvaltningens HBTQ‐certifiering från 2 500 tkr till
0 kr.
‐ Att fördela summan på 2 500 tkr till förstärkt språkutbildning inom vård‐ och
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Martin Inglot
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§ 150

Riktlinjer för kompetensförsörjningsplanering
(KS/2019:358)
Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kompetensförsörjningsplanering.
2. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att beakta riktlinjerna i arbetet med den egna kompetensförsörjningsplanen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-09, § 202, att en årlig kompetensförsörjningsplanplanering blir en del av mål- och budgetprocessen. Utifrån fattat beslut har kommunledningsförvaltningen arbetat fram föreliggande riktlinjer.
Riktlinjernas primära syfte är att klargöra hur, när och till vilket organ som
kompetensförsörjningsplanerna ska redovisas till. Av riktlinjerna framgår
även hur särskilda medel för kompetensförsörjningsinsatser beslutas.
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2019-06-17, § 20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201905-22.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 151

Riktlinjer för finskt förvaltningsområde och nationella
minoriteter (KS/2019:363)
Beslut

Ärendet utgår från dagordningen.
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagordningen på grund av att ärendet behöver kompletteras innan ett fastställandebeslut kan fattas.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 152
Ställningstagande till Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län (KS/2019:352)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom följande rekommendationer för regional
samverkan kring återvinningscentraler:
-

-

Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ansvariga organen för återvinningscentralerna, så att kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett mer rättvist sätt.
Organen för återvinningscentralerna bör, med bibehållen identitet i sina
respektive varumärken, sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på ett enhetligt sätt.

Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom regionala principer för återvinningscentraler
(ÅVC) i Stockholms län och att verka för att en gemensam systemlösning
som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
De föreslagna regionala principerna är bra för Botkyrkaborna. Benägenheten för att lämna avfall ökar om systemet är mer flexibelt än att invånarna är
bundna till en specifik station. Detta kan därmed leda till att avfall som
slängs på icke-lämpliga platser såsom skogsområden minskas.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på de föreslagna regionala principerna. För Botkyrkas del ser vi dock att principerna utreds och testas i ett
pilotprojekt. Studien bör involvera berörda kommuner och avfallsbolag i länet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-08.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 153
Yttrande över remiss - Förslag till ändringar i förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder
och bostäder för studerande (KS/2019:471)
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det som
kommunens svar på Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
Sammanfattning

Finansdepartementet har lämnat en remiss om föreslagna ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Förändringarna som föreslås syftar till att effektivisera
investeringsstödet genom olika åtgärder med fokus mot målgruppen unga
under 27 år och personer i en socialt utsatt situation.
Botkyrka kommun ser positivt på investeringsstödet. Principerna ligger i
stora drag i linje med kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Kommunen
har även inhämtat AB Botkyrkabyggens synpunkter över remissen där de
föreslagna ändringarna kommenteras i detalj.
Kommunen anser slutligen att en av de föreslagna förändringarna som innebär att bostadsprojekt innehållande fler bostäder på en given yta prioriteras
främst, bör sättas i relation till flera aspekter. Det innebär att man strävar efter att bygga så små enheter som möjligt för att få ut maximalt antal bostäder, oavsett efterfrågan. Ytterligare en aspekt är att kommunalt väghållaransvar kan öppna upp för större markexploatering jämfört med kommuner begränsade av infrastruktur som Trafikverket ansvarar för. Detta kan medföra
att platser som är i störst behov av investeringsstödet inte prioriteras på
grund av dessa begräsningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 201908-13.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 154
Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av finansfunktionen samt av finanspolicy (KS/2019:423)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsskrivelse, Uppföljande granskning av finansfunktionen samt av finanspolicy.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att uppdatera finanspolicyn enligt revisonens rekommendationer under hösten
2019.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av kommunens finansverksamhet. Revisorernas granskning syftar till att följa upp de rekommendationer som lämnades vid tidigare granskning 2016 samt att se hur finansverksamheten utvecklats sedan den tidigare
granskningen. Granskningen har omfattat sex olika delområden och respektive område har bedömts utifrån rött, gult och grönt. Fyra av sex områden
har tilldelats en grön bedömning och två områden en gul bedömning.
Revisorerna har översänt rapporten till kommunstyrelsen för svar på de iakttagelser och rekommendationer som redovisats i rapporten. Kommunledningsförvaltningen har besvarat rapporten generellt gällande gröna rekommendationer och fördjupat sig i gula rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-07.
Yrkande

Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Vi välkomnar att kommunledningsförvaltningen ska uppdatera finanspolicyn efter revisionens rekommendationer. På kommunfullmäktige innan
sommaren hade vi en enkel fråga som efterlyste just denna åtgärd för att
komma tillrätta med utpekade brister samt höja kunskapsnivån inom området hos våra förtroendevalda.
Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)
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§ 155
Firmatecknare 2019 – ändring (KS/2019:27)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Leif Eriksson
ekonomidirektör Johan Westin
kanslidirektör Jakob Etaat
hållbarhetsdirektör Elif Koman André

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 Frank Renebo, förvaltningschef för tekniska förvaltningen Mikael Henning eller ekonomidirektör Johan Westin.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och
ekonomidirektör Johan Westin 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 tf mark- och exploateringschef Sara
Hagelin, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Carina
Molin och kommundirektör Leif Eriksson att var för sig underteckna
avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna 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:
kommundirektör

Leif Eriksson

ekonomidirektör

Johan Westin

kanslidirektör

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Alexandra Leijonhufvud

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

controller

Annette Ödalen

controller

Johan Dykhoff

ekonomiassistent

Tiina Kinnunen Hallgren

ekonomiassistent

Hanna Shiferaw

ekonomiassistent

Eunice Flyckt

förvaltningsledare

Bo Ek

redovisningsekonom

Dilek Ünal

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, eller den hon utser, ges
rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen
bestämmer.
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Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid
behov.
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2019-06-18

Punkt 5: Antonio Ameijenda har slutat i kommunen. Sara Hagelin är tillförordnad mark- och exploateringschef.
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§ 156
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2019:16)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och bordlägger följande
fyllnadsval:
DIALOGKOMMISSIONEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Ann-Katrin Matar (SD)
DIALOGKOMMISSIONEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Asiah Altjewa (MP)
FAIRTRADE CITY t o m 2022-12-31
Ledamot efter Camilla Englund (TUP)
Sammanfattning
Följande avsägelser har inkommit

Ann-Katrin Matar (SD), ledamot i dialogkommissionen.
Asiah Altjewa (MP), ledamot i dialogkommissionen.
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§ 157
Anmälningsärenden (KS/2019:12)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 juli 2019, dnr KS/2019:10.
Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör, dnr KS/2019:160.
Revisionsrapport – Granskning av anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag, dnr KS/2019:425.
Revisionsrapport – Förstudie digitalisering, dnr KS/2019:418.
Ekonomisk uppföljning per sista juni 2019, dnr KS/2019:34.
Avsteg från kommunens finanspolicy, dnr KS/2019:439.
Ställningstagande gällande SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (von/2019:48), dnr KS/2019:275.
Lönesatsningar för år 2020, dnr KS/2019:320.
Revidering av medledar- och arbetsmiljöpolicy, dnr KS/2019:384.
Protokoll från Fastighets AB Alfågeln 2019-01-28 och 2019-04-15 (styrelsemöte och årsstämma), dnr KS/2019:104.
Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2019-02-22 och 2019-04-15 (styrelsemöte och årsstämma), dnr KS/2019:104.
Protokoll från Botkyrkabyggen Holding AB 2019-04-15 (årsstämma), dnr
KS/2019:104.
Protokoll från Förbandet 2 AB 2019-05-27 (styrelsemöte och årsstämma),
dnr KS/2019:104.
Protokoll från Södertörns brandförsvarförbund 2019-06-05 och 2019-07-02,
dnr KS/2019:142.
Protokoll från Stockholmsregionens Försäkring AB 2019-05-17 (bolagsstämma), dnr KS/2019:307.
Protokoll från SYVAB 2019-06-13 (årsstämma), dnr KS/2019:372.
Protokoll från Södertörns Energi AB 2019-05-14 (styrelsemöte och årsstämma), dnr KS/2019:173.
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Protokoll från AB Vårljus 2019-05-08 (årsstämma), dnr KS/2019:316.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2019-06-14, dnr
KS/2019:198.
Protokoll från utskottet Botkyrka som organisation 2019-06-17.
Protokoll från utskottet Botkyrka som plats 2019-06-18.
Statusrapport av effektiviseringsuppdrag 1 och 2, dnr KS/2019:505.
Statusrapport av särskilt uppdrag – Flytta-hemifrån-garanti, dnr
KS/2019:527.
Statusrapport av särskilt uppdrag – Närodlat och närproducerat, dnr
KS/2019:535.
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§ 158
Delegationsärenden (KS/2019:13)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2019-06-01—2019-07-31, dnr KS/2019:11.
Kommunstyrelsens ordförande

Val av ombud – Ägarråd för Inera AB 2019
(beslut 2019-06-05, dnr KS/2019:127).
Skrivelse till Internationella Olympiska Kommittén
(beslut 2019-06-11, dnr KS/2019:392).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande kommundirektör sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör sommaren 2019
(beslut 2019-06-04, dnr KS/2019:6).
Beslutsattestant för 13114400 från 2019-06-01
(beslut 2019-06-05, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för 16000000-16999999 från 2019-06-19
(beslut 2019-06-13, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande biträdande kommundirektör
sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande ekonomidirektör sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande kommunikations- och digitaliseringsdirektör sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande säkerhetschef sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande enhetschef kommunikation sommaren
2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
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Beslutsattestant för tjänsteförrättande enhetschef medborgarcenter
sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för tjänsteförrättande upphandlingschef sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:9).
Kanslidirektören

Anställning av enhetschef för arkiv & registratur på demokrati- och kansliavdelningen från 2019-08-01
(beslut 2019-06-19, dnr KS/2019:351).
Tjänsteförrättande kanslidirektören

Beslut till vård- och omsorgsnämnden om överlåtelse att svara på remiss
(beslut 2019-07-09, dnr KS/2019:465).
Beslut till miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen om överlåtelse att
svara på remiss
(beslut 2019-08-05, dnr KS/2019:492).
HR-direktören

Inrätta två nya tjänster vid central rekryteringsgrupp vid HR-avdelningen
(beslut 2019-06-01, dnr KS/2019:356).
Anställning av enhetschef för verksamhetsnära HR vid HR-avdelningen
(beslut 2019-06-01, dnr KS/2019:360).
Kommunikations- och digitaliseringsdirektören

Beslut om förlängning av tillförordnad enhetschef digitaliseringsenheten
(beslut 2019-06-19, dnr KS/2019:6).
Enhetschefen för medborgarcenter

Statligt bidrag för kommunala hyresgarantier 2018
(beslut 2018-03-05, dnr KS/2018:156).
Tjänsteförrättande enhetschef för medborgarcenter sommaren 2019
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:6).
Anställning av systemansvarig till medborgarcenter
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:410).
Anställning av fyra samhällsvägledare till medborgarcenter
(beslut 2019-07-30, dnr KS/2019:490).
Kommunikationschefen

Visstidsanställning av webbredaktör under tiden 2019-08-19—2020-02-29
(beslut 2019-06-20, dnr KS/2019:419).
Enhetschefen för hållbar samhällsutveckling

Anställning av utvecklingsledare social hållbarhet på avdelningen hållbar
samhällsutveckling
(beslut 2019-05-27, dnr KS/2019:468).
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Anställning av områdesstrateg på avdelningen hållbar samhällsutveckling
(beslut 2019-07-03, dnr KS/2019:466).
Enhetschefen för arkiv & registratur

Anställning av utvecklingsledare från 2019-05-01
(beslut 2019-03-27, dnr KS/2019:166).
Ekonomidirektören

Beslut om leasing
(beslut 2019-06-17, dnr KS/2019:437).
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§ 159
Återrapportering av särskilt uppdrag - Förnyelse av Tullinge station (KS/2019:528)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt beredning i arbetet med Mål
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur Botkyrka
kommun ska påskynda Region Stockholms arbete med att förnya Tullinge
station.
Tullinge station är en del av planeringen inom detaljplaneprogrammet för
centrala Tullinge som Trafikverket och trafikförvaltningen har yttrat sig
över. Remissinstanserna ser ett behov av en kommunledd utredning. Dessa
förutsättningar har dock förändrats efter ett nytt nämndbeslut hos Region
Stockholm. Beslutet lyfter fram behovet av att utreda en nordlig entré för
Tullinge station. För att påverka processen behöver kommunen ”se till” att
följande sker i närtid:
• Trafiknämndens beslut resulterar i en utredning som Region Stockholm leder i samverkan med kommunen och Trafikverket. Ambitionen med utredningen är att en stationslösning lyfts fram och accepteras av Region Stockholm och Trafikverket.
•

En avsiktsförklaring kopplad till Åtgärdsvalsstudie för väg 226 blir
beslutad, där utgångspunkterna för att fortsätta stärka kollektivtrafikresandet blir fastlagda.

För genomslag på längre sikt behöver kommunen:
• Driva på för att Trafikverket och Region Stockholm definierar ett
tydligt investeringsprojekt för Tullinge station som ska prövas i arbetet med nya investeringsplaner.
•

Genomföra nybyggande av bostäder så att resandeströmmarna motiverar stationsåtgärder.

•

Deltagande i en kommande Åtgärdsvalsstudie om kapacitetsbrist i
järnvägssystemet. Vi ska bland annat argumentera för att godståg
inte bör passera genom stadsmiljö (Tullinge station).

•

Kontinuerligt agera så att Trafikverket och trafikförvaltningen får inspel, och samma inspel, om Tullinge stations behov av förnyelse
från olika håll.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-27.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 160
Återrapportering av särskilt uppdrag - Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull (KS/2019:529)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsens budgetberedning för fortsatt beredning i arbetet med Mål
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en strategi på hur Botkyrka
kommun ska påverka Region Stockholm i utformningen av kollektivtrafiken. Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken ska
förbättras och dessutom utreda hur kollektivtrafiken på Grödingelandet kan
utvecklas.
Strategin för att påverka region Stockholm sker på både kort och lång sikt. I
närtid lämnas svar på remisser om förändringar i kollektivtrafiken. Dessutom förs dialog med Trafikförvaltningen inom kommunens detaljplanearbeten. På längre sikt arbetar kommunen strategiskt med bostadsplanering som
motiverar ökat kollektivtrafikutbud samt att påverka planerna som sker i
regionen. Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet och Kollektivtrafikplan 2050 för Stockholmsregionen är exempelvis två viktiga strategiska dokument där kommunen har möjlighet att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken.
Botkyrka kommuns miljöenhet har tagit fram en nulägesanalys som beskriver trafiksituationen i kommunen. Denna analys lyfter fram var kollektivtrafiken behöver kompletteras i kommunen. Störst behov finns i kommunens
norra delar och kopplingarna till södra kommundelarna samt på Grödingelandet. Denna analys ska ligga till grund för kommunens kommande Trafikstrategi vars syfte är att ge en fördjupad bild över var kollektivtrafiken behöver utvecklas.
Det begränsade kollektivtrafikutbudet och låga användningen av kollektivtrafik på Grödingelandet beror på flera faktorer. Bland annat bristfällig trafiksäkerhet, låga resandeströmmar, låg turtäthet med mera. Om kollektivtrafiken ska utvecklas måste den vara ett bättre alternativ än bilen. Detta kräver
åtgärder på både kort och lång sikt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201908-27
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

43[43]

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-17:05
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ekman Marcus, led
Lund Tuva, led
Viitala Willy, led
Thorén Anders, led
Widercrantz Carl, led
Inglot Martin, led
Rosensvärd Anne, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Gladh Niklas, led
Johansson Lars, led
Ahlse Dag, led
Ksiazkiewicz Emanuel, ers
Ingren Lena, ers
Aslan Robert, ers
Ros Inger, ers
Hjelte Kia, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Jägemalm Camilla, ers
Nakamura Lindholm Karin, ers
Granberg Östen, ers
Holmberg Lars, ers
Amelin Kerstin, ers
Aydin Yusuf, ers
Blom Caroline, ers
Persson Myrna, ers
Rhawi Caroline, ers

S
S
M
S
S
M
TUP
TUP
SD
SD
V
KD
MP
L
C
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare TUP
Ersättare SD
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare KD
Ersättare KD
Ersättare MP
Ersättare L

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

Myrna Persson (MP)
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