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§ 22
Antagande av nya styrdokument för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (KS/2018:517)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.

Kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet avseende
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag

2.

Kommunfullmäktige godkänner avtalet avseende Eolshälls pumpstation.

3.

Kommunfullmäktige godkänner uppdaterad bolagsordning för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag.

4.

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag.

Sammanfattning

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) är ett regionalt aktiebolag som ägs av Botkyrka kommun, Nykvarns kommun och Salems kommun samt av Stockholms Stad och Huddinge kommun via bolaget
Stockholm Vatten & Avfall AB och Södertälje kommun via bolaget Telge i
Södertälje AB. SYVABs verksamhet styrs bland annat av tillståndsbeslut
från miljödomstolen. Den svenska miljölagstiftningen skärps kontinuerligt,
vilket innebär att även SYVABs villkor kontinuerligt ses över och skärps.
Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut om skärpta utsläppsvillkor för
SYVAB. Det innebär i praktiken att det renade vatten som släpps ut i Himmerfjärden framgent måste vara ännu renare än tidigare avseende kväve,
fosfor, biologiskt nedbrytbart material (BOD) och kemiskt nedbrytbara organiska ämnen (COD).
Efter flera år av utredningar kring vilka investeringar som SYVAB behöver
göra för att leva upp till de nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför
en mycket stor investering på runt 1,2 miljarder kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den nya investeringen (anläggningen) tas i drift. Prognosen för detta är 2025.
I samband med arbetet kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat
att ägarstyrningen av SYVAB behöver förbättras. Ägarna har därför gått
igenom de avtal och styrdokument som reglerar samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade och nya styrdokument. Dessa dokument
benämns fortsättningsvis som SYVAB-paketet. SYVAB-paketet består av
följande:



nytt aktieägaravtal
avtal om Eolshälls pumpstation
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ny bolagsordning
ägardirektiv
utökat borgensåtagande

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201812-12.
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§ 23
Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
(KS/2018:633)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31
mars 2019.
2. Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som
ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete,
så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och
förebyggande skede.
3. Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till
målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som
går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
4. Kvarvarande budgeterade medel för 2019 om 10 700 000 kronor för mötesplatser - unga vuxna omfördelas enligt nedan:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
3 200 000 kronor.
Socialnämnden.
2 500 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden
5 000 000 kronor.
5. Omfördelning av budgetramar för verksamheten unga vuxna 2020 sker i
samband med budgetberedning 2019 inför mål och budget 2020.
6. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda användningsområdena för
de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga
vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka
möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar
eller kommunal verksamhet.
7. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att tillsammans
med kultur- och fritidsnämnden utreda placering för ett aktivitetshus i
Tumba/Storvreten. Uppdraget ska senast återrapporteras 2019-12-31.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande gav i februari 2018 kommundirektören i
uppdrag att med stöd av processorganisationen bereda fram ett ärende för att
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förtydliga och implementera tydligare riktlinjer för kommunens unga
vuxna-verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, att:
-

Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31
mars 2019.

-

Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som
ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete,
så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och
förebyggande skede.

-

Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till
målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som
går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.

-

Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med
unga kriminella inom ram för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, inom ramen för våldspreventivt center, anmodas att samordna
kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen
för ett, kriminellt liv.

-

Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för
att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och
därmed också bidra i det förebyggande arbetet.

-

Kultur- och fritidsnämnden anmodas utreda användningsområdena för
de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga
vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka
möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar
eller kommunal verksamhet

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till berörda nämnder för yttrande över ovan nämnda beslutsförslag.

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden anför i sitt yttrande att socialtjänsten är den naturliga hemvisten men behöver kompletteras med insatser från fler verksamheter. Det
behövs en tvärsektoriell samverkan för att arbeta effektivt med målgrupperna. Vidare är bostad och arbete de två viktigaste faktorerna för personer som
vill lämna en kriminell livsstil. Socialnämnden anser att det är av vikt att
kommunens egna verksamheter samordnas och arbetar tillsammans med bostadsbolag, civilsamhälle och näringsliv. Budget för insatsen att förstärka
det våldsförebyggande arbetet och utveckla en avhopparverksamhet uppgår
till 1 400 000 kronor (2019) och 1 800 000 kronor (2020).
Socialnämnden föreslår även att kommunen ska fortsätta med våldsförebyggande arbetet genom MVP i skolorna. Förslaget innebär att arbeta förutsättningsskapande för MVP-mentorerna i syfte att stötta dem med samordning
och strukturskapande. För att genomföra insatsen att förstärka det vålds-
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förebyggande arbetet och använda redan utbildade mentorer på ett strukturerat sätt, även efter avslutad grundskola. Budget för denna insats uppgår till
1 100 000 kronor (2019) och 1 500 000 kronor (2020).

Kultur‐ och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämndens yttrande riktar sig primärt mot områdena schemalagda aktiviteter, förstärkning av fritidsgårdsverksamheten samt utredning av lokalanvändning. Kultur- och fritidsnämnden framhåller särskilt
vikten av lokalt och uppsökande arbete inom alla utvecklingsområden samt
visa på möjligheten att använda de nätverk som finns uppbyggda genom
nämndens befintliga verksamhet för unga vuxna.
Budget för de utvecklingsförslag i det fortsatta arbetet med unga vuxna som
ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde beräknas uppgå till 5
00 000 kronor (2019) och 6 650 000 kronor (2020). I tabell nedan specificeras budget för respektive insats för 2019 och 2020. Värt att notera är att under 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden, utöver kostnader för den nya
verksamheten, att ha omställningskostnader för avslut av nuvarande verksamhet. Dessa kommer högst uppgå till 8 500 000 kronor, en summa med
vilken kultur- och fritidsnämnden kommer att överskrida tilldelad budgetram.
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt föreslagen
inriktning lämnade kultur- och fritidsnämnden följande uppdrag till förvaltningen:
- utforma bidrag för att stimulera och stötta civilsamhällets aktörer att
rikta insatser och aktiviteter till unga 16-19 år. Uppdraget ska rapporteras senast 2019-05-31.
-

utreda intresset hos civilsamhället att skapa en medborgardriven mötesplats/ föreningshus i lokalerna som idag används till Ungdomens hus i
Fittja. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-0521.

-

återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till
fritidsgårdsverksamheten, utifrån en bedömning av vilka fritidsverksamheter som har störst behov av extramedel. Uppdraget ska rapporteras på
kultur- och fritidsnämnd 2019-04-09.

Ovanstående uppdrag är en vidareutveckling av kommunstyrelsens anmodan om att “utreda användningsområdena för de lokaler som används som
mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler
för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.”

Arbetsmarknads‐ och vuxenutbildningsnämndens yttrande
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens huvudsakliga ansvar är
det kommunala aktivitetsansvaret, benämnt KAA.
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Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar unga, 16-19 år, som inte
studerar på gymnasiet med målet att ungdomen ska fullfölja en gymnasieutbildning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att två
team bildas, ett som har sin utgångspunkt från norra delen av kommunen
och ett som utgår från den södra delen. Förslaget är att ett av teamen utgår
från kultur- och fritidsnämndens lokaler i Alby. Den andra lokalen är ännu
inte utpekad, men avsikten är att även denna delas mellan arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Att samma
lokal används för de organiserade kvällsaktiviteterna och KAA-arbetet, som
främst sker på dagtid, säkerställer ett flöde av unga mellan berörda förvaltningar, som även innebär att förvaltningarna tillsammans når fler. Budget
för förslaget att förstärka verksamheten inom KAA uppgår till 3 200 000
kronor (2019) och 4 300 000 kronor (2020).
Förslag till förändring av verksamheten för unga 16-19 år

Utifrån beslutsförslaget att dels starta schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej, dels att alla aktiviteter
ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till
studier eller arbete samt att verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen
som andra föreningar och näringsliv, föreslår berörda nämnder att följande
insatser ska genomföras inom följande områden:
- Förstärkt lokalt arbete med unga 16-19 år, inom ramen för KAA, som inte
studerar på gymnasiet.
- Schemalagda aktiviteter för samtliga unga 16-19 år inom ramen för så kallade
allaktivitetshus samt med bidrag för civilsamhällets insatser och aktiviteter
som riktas till unga 16-19 år.
- Förstärkt våldspreventivt arbete
- Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten
- Utredning av lokalanvändning.
Ekonomi

Avvecklingen av mötesplatserna ska vara kostnadsneutral. Kostnaderna för
mötesplatserna omfördelas inom kommunen för att bättre svara mot verksamheternas målsättningar. Mötesplatserna för unga vuxna har en årlig budget om 14 249 000 kronor. Hyresnivåerna i kostnadsberäkningen är baserade på 2018 års kostnader, eftersom den nya internhyresmodellen inte brutits ned på objektsnivå kan ramen och lokalkostnader komma att ändras.
Med anledning av att nuvarande mötesplatser för unga vuxna läggs ner per
den 31 mars 2019 kommer en driftkostnad för tre månader uppstå och belasta kultur- och fritidsnämnden. Detta får till följd att det endast finns 9/12
av budgetramen om 14 249 000 kr (10 686 750 kr) kvar att fördela för 2019.
Helårseffekten av fördelningen om 14 250 000 kronor uppstår först 2020.
Dessutom har för övertagande verksamheter redan tre månader passerat.
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Omfördelning av medel:
Insats (ansvarig)
Förstärkt verksamhet inom KAA (AVUX)
Schemalagda aktiviteter för målgruppen 16-19 år (KoF)

Budget/SEK
2020
4 300 000
3 800 000

Budget/SEK
2019
3 200 000
2 800 000

Mentorer våldsförebyggande (Soc)
Avhopp yngre (Soc)
Förstärkning fritidsgårdsverksamhet (KoF)
Fortsatt hyra Grunden, Albys hjärta (KoF)
Föreningsbidrag - Ungdomens hus (KoF)
Totalbudget

1 500 000
1 800 000
1 500 000
750 000
600 000
14 250 000

1 100 000
1 400 000
1 100 000
600 000
500 000
10 700 000

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-01-29, § 14.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaunderlag
2018-12-13.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 201901-25, § 5.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
tjänstemannaunderlag 2018-12-13.
Socialnämnden behandlade ärendet 2019-01-29, § 14.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaunderlag 2018-12-13.
Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP) och Karin Nakamura
Lindholm (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
Martin Inglot (SD), Anne Rosensvärd (SD) och Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Yrkanden

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2019-02-04

023 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (KS/2018:633)
Det är bra att de tidigare mötesplatserna för unga vuxna läggs ner då de inte klarade av att
uppfylla sitt syfte. Därför ser vi Moderater positivt på denna förändring som syftar till att
fokusera mer på de unga vuxna som är mellan 16–19 år. Det behövs anpassade verksamheter
efter målgruppens verkliga situation, dels via uppsökning dels schemalagda aktiviteter. Detta i
syfte att få dem att i första hand att återvända till studier eller i andra hand skaffa sig ett
arbete. Moderaterna ser gärna att det är kvalitativa aktiviteter som kommer att erbjudas.
Enligt polisen själva har det hänt att kriminella individer involverade i knarkhandeln i Fittja C
har frekventerat Ungdomens Hus1. Deras närvaro har medfört en risk för att unga människor
kan utsättas för påtryckningar och rekrytering till kriminalitet.
Ett steg i rätt riktning vore att börja behandla de mellan 20–29 år som vuxna och hänvisa dem
till arbetsförmedlingen där andra vuxna får stöd med att söka jobb och söka utbildning. På det
viset kommer de dels hålla till i en annan lokal dels vara upptagna med aktiviteter som tar
dem fram i livet samt att individerna får en mer meningsfull vardag.
Det andra som man bör sluta med är att kalla dem för unga vuxna då det har en negativ
retorisk effekt som inte uppmuntrar att ta ansvar för sin självförsörjning som man förväntas
när man är mellan 20–29 år. När man är 18 år fyllda är man enligt svensk lag vuxen.
Vad har nämnden för plan och strategi för att förebygga en liknande negativ utveckling för de
nya verksamheterna för de unga vuxna 16–19 år?
Vilka typer av schemalagda aktiviteter är det man kommer erbjuda i de nya verksamheterna?
Har de nya verksamheterna gjort några besök hos liknande verksamheter i andra kommuner?
Till vilka arbeten ska KAA matcha till för målgruppen 16-18 år utan gymnasiekompetens?

1

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sveket-mot-fittja-darfor-kom-kriminalitetentillbaka/reprbo!U6b2joAHfyva3Y8ln8Mrpg/

Vad har nämnden planerat för hur man ska hantera målgruppen myndiga vuxna 20–29 år? Var
ska deras lokaler finnas och hur kan vi säkerställa en separering från de som faktiskt är unga
(under 18 år)?

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve R K Jönsson (M)

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Ärende 23

Särskilt yttrande
2019-02-04

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Det är allvarligt när ungdomar inte går i skolan eller inte har ett jobb och därmed står utanför
samhället.
Vi har nåtts av flera rapporter om problem vid mötesplatserna för unga vuxna. ”Stökiga miljöer som
skapar en grogrund för kriminalitet”, är ett återkommande omdöme. Vi är därför positiva till att
kommunen stänger mötesplatserna för unga vuxna och istället fokuserar på lokala team som ska
söka upp unga utanför studier och jobb för att hjälpa dem och lotsa dem rätt.
Vi menar att följande punkter är två viktiga och grundläggande aspekter för att detta arbete ska bli
framgångsrikt:
• En god samverkan mellan olika förvaltningar.
• En god relation till ungdomarna som gör att den uppsökande verksamheten blir ett
välkommet och naturligt inslag i deras miljöer.
Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Kommunstyrelsen
2019-02-04

S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

23 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
Vänsterpartiet anser att det är bra att arbetet med ungdomar 16–19 år och
det våldsförebyggande arbetet förstärks. Däremot var det olyckligt att beslutet att avveckla de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna fattades utan en ordentlig konsekvensbeskrivning och utan dialog med verksamheterna och berörda nämnder.
Vi menar att ytterligare åtgärder för att uppnå de resultat som verksamheterna syftade till krävs och att den kompetens som finns i den hittillsvarande verksamheten måste tas till vara.
I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2019 yrkade vi bl.a. att kommunstyrelsens skulle få i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ta fram
förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen 20–25 år som inte längre
omfattas av de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna.
Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

2019-02-04

Ärende 23

Utred KomTeks möjlighet att återuppta sin verksamhet
Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen arbetar med ungdomar.
Däremot saknar vi teknisk inriktning för verksamheten.
Tidigare fanns KomTek tillgänglig för teknikintresserade ungdomar, men lades ner i nya budgeten.
Vi anser att det borde utredas ifall populära KomTeks verksamhet kan återupptas.
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Martin Inglot
Östen Granberg

Anne Rosensvärd

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

§ 24
Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
(KS/2019:59)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer rubricering för § 12 till att lyda ”företräda kommunen” istället för ”företräda nämnden”.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning

I samband med att den nya kultur- och fritidsnämnden tillträder föreslås att
nämndens reglemente revideras. Revideringsförslagen framgår av tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden behandlas av kommunfullmäktige 21 februari 2019.
Små justeringar i formulering har gjorts i §1 punkterna 1, 5, 9, 10 och 14.
Punkten 2 är ny och punkterna därefter har fått nya ordningsnummer.
Formuleringar kring kreativa näringar och filmutveckling i § 1 punkten 11
tas bort då dessa områden numera ingår i Botkyrka kommuns näringslivsstrategi och faller under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområde.
Med anledning av att dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 utökades kultur- och fritidsnämndens ansvar till att omfatta all behandling av
personuppgifter inom sin verksamhet vilket har medfört ett förändrat innehåll i § 1, näst sista stycket.
§12 Företräda nämnden, är ny och §§ därefter har fått nya ordningsnummer.
Ändringar har markerats med grön text och borttag med genomstruken röd
text.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärende 2019-01-21, § 2.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-04.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar att rubriceringen för § 12 revideras till att lyda ”företräda kommunen”.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till reviderat ordförandeförslag.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer reviderat ordförandeförslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat
ordförandeförslag.
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§ 25
Fördelning av medel för kompetensförsörjningsinsatser
(KS/2018:311)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att disponera 8 miljoner kronor från kompetensfonden 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela medlen enligt nedan:
-Vård- och omsorgsnämnden: 2 800 000 kronor.
-Utbildningsnämnden: 3 200 000 kronor.
-Socialnämnden: 2 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige godkänner att nämnderna ges möjlighet att vid behov prioritera andra nödvändiga insatser än de beviljade förutsatt att
dessa ligger i linje med de beviljade insatserna.
Sammanfattning

I mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 har nämnderna tagit fram
kompetensförsörjningsplaner som lyfter förvaltningarnas utmaningar och
behov.
Kommunfullmäktige har 2011–2018 avsatt 10 000 000 kronor per år för
kompetensutveckling genom tidigare kompetensfonden.
För 2019 är summan 8 000 000 kronor i samband med prioriteringar inom
budgetarbetet.
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2019-01-22, § 1.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-07.

11[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-04

§ 26
Svar på motion - Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)
(KS/2018:128)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Den 22 februari 2018 inkom Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist
(SD), Robert Stenkvist (SD) och Helen Spaak (SD) med en motion avseende kostnader för tolkar i Botkyrka. I motionen föreslås att den som bott i
Sverige i fem år eller mer ska bekosta språktolktjänst själv med undantag
för om patientsäkerheten kan äventyras. Vidare föreslås att den som fått
godkänd SFI-utbildning och vill ha språktolk ska bekosta detta själv samt att
videotolk ska användas när möjlighet finns.
Enligt förvaltningslagen är det den enskildes behov av tolk som är avgörande för huruvida kommunen ska använda tolk och se till att översätta
handlingar eller inte. Förvaltningslagens regler är tvingande till förmån för
enskilda och kommunen kan inte uppställa egna krav för tolk och översättning som inte överensstämmer med reglerna i förvaltningslagen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-14.
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§ 27
Svar på motion - Gratis friskvård/gymkort till 70+ (SD)
(KS/2018:191)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Vård- och omsorgsnämnden har att yttra sig över motion från Sverigedemokraterna gällande motion om gratis friskvård/ gymkort till invånare över 70
år.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas då nämnden
gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som
inte, som uppfyller motionens intentioner och ytterligare insatser är inte aktuella att utreda.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-08-27, § 68.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201806-07.
Motivering

Mittenmajoriteten ser problemet med att Botkyrkaborna är sjukare och blir
allt sjukare i yngre åldrar. Det är viktigt att satsa på folkhälsan. Därför
byggs utegym i alla stadsdelar och nya mötesplatser öppnar. Allt för att
främja folkhälsan bland Botkyrkaborna och skapa gemenskap. Ofrivillig ensamhet är ett utbrett problem i samhället, som kommunledningen hoppas
kunna motverka samtidigt som folkhälsan främjas.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar att skrivningen, ”Finansiering i form av sänkta tolkersättningar är inte förenligt med gällande lagstiftning”, i utsänt ordförandeförslag utgår.
Martin Inglot (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer först reviderat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat ordförandeförslag. Därefter ställer kommunstyrelsens ordförande reviderat ordförandeförslag mot Martin Inglots (SD) bifallsyrkande och finner
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att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
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§ 28
Svar på motion - Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD) (KS/2018:167)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och Helene Spaak (SD) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22, § 74, lämnat motion:
Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst. Genom motionen föreslår motionärerna att:
Botkyrka kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor/återvandringstjänst i kommunen.
Enligt ett regeringsuppdrag åligger det Migrationsverket att arbeta med frivillig återvandring. Det är följaktligen staten och inte kommunen som har i
uppdrag att arbeta med frågor som rör återvandring och därmed inte kommunens område att utreda inrättande av återvandringskontor/återvandringstjänst (2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725)).
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunens invånare på ett lättillgängligt sätt kan få utförlig information om återvandring och stöd till detta
via Migrationsverkets hemsida. Den som vänder sig till kommunens Medborgarcenter med frågor om återvandring, kommer få hjälp att hitta, och vid
behov hjälp att förstå och använda, den information och det stöd som Migrationsverket erbjuder inom området.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201809-05.
Yrkande

Martin Inglot (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Martin
Inglots (SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 29
Svar på motion - Återinför kontaktpolitiker (M)
(KS/2017:690)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Det har inkommit en motion från Kia Hjelte (M) där motionären föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att återinföra systemet med kontaktpolitiker. Förvaltningen bedömer att det
önskade förfarandet som kontaktpolitikersystemet resulterar i redan idag existerar. Detta i och med möjligheten att bjuda in verksamheterna till nämndsammanträdet för informationsdragningar tillika möjligheten för verksamheterna att bjuda in nämnden till dess verksamheter. Därmed anser vård- och
omsorgsnämnden att motionen ska avstyrkas.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-02-20, § 11.
Vård. och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-21.
Särskilt yttrande

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

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Martin Inglot (SD) ställer sig bakom Stina Lundgrens (M) bifallsyrkande.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Stina Lundgrens (M) bifallsyrkande, som biträds av Martin Inglot (SD), och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande
2019-02-04

Svar på motion – Återinför kontaktpolitiker (M)

Inte sällan publiceras rapporter om politikerförakt och ökat avstånd mellan väljare och valda. Bilden
av att politiker inte svarar på frågor och är svårtillgängliga målas med jämna mellanrum upp, inte
minst i media.
Motionären sätter därför fingret på en viktig fråga. För att bryta den negativa bilden krävs det att
fler politiker är synliga ute i verksamheterna. Alla förslag som bidrar till att politiker blir mer
välbekanta för väljarna är av godo.
Fler verksamhetsbesök är positivt. Men minst lika viktigt är möjligheten för kommuninvånare, att
på eget initiativ, komma i kontakt med sina lokala politiker.
Vi föreslår därför att foton med kontaktuppgifter till de olika nämndpresidierna sätts upp vid de
kommunala inrättningarna. Exempelvis bör vård- och omsorgsnämndens presidium synas vid
kommunens äldreboenden och utbildningsnämndens presidium vid skolorna etc. Respektive
verksamhetschef kan lämpligen bedöma var och hur uppgifterna ska anslås. På så sätt kan den som
söker svar på en fråga snabbt komma i kontakt med berörd politiker istället för att bli kopplad till
kommunens växel.
Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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§ 30
Svar på motion - Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över
E4/E20 (L) (KS/2016:341)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Den 28 april 2016 väckte Lars Johansson (L) en motion som föreslår att
kommunledningsförvaltningen ska utreda förutsättningarna för en överdäckning av E4/E20 i Botkyrkas norra stadsdelar.
Motorvägen utgör en både fysisk och mental barriär, framförallt mellan
Hallunda och Fittja. I Botkyrkas översiktsplan är inriktningen för utvecklingen längs med E4/E20 att minska de negativa effekter vägen medför,
bland annat genom att skapa fler kopplingar och att på längre sikt verka för
en överdäckning.
Det detaljplaneprogram som kommunen har tagit fram för Brunna innehåller
en bred sociodukt – en överdäckning över motorvägen i höjd med Brunna –
som bättre förbinder Hallunda med Fittja och grönområdena på vardera sidan. En överdäckning ingår också i den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Trafikverket har initierat för sträckan Hallunda-Vårby backe.
I mitten av 2020-talet kommer de nya trafiklederna Förbifart Stockholm och
Tvärförbindelse Södertörn att förändra trafikflödena på E4/E20. För att klara
kommande trafikökningar behöver kapaciteten förbättras längs sträckan
Masmo-Hallunda trafikplats. Trafikverket planerar därför för en breddning
av vägen. När vägen får ytterligare körfält och ökad trafik behöver Trafikverket genomföra åtgärder som minskar störningarna från trafiken och upplevelsen att vägen dominerar landskapet. ÅVS:n ska bland annat identifiera
effektiva och genomförbara åtgärder för att kunna hantera motorvägens påverkan. En av de rekommenderade åtgärderna för stadsutveckling som föreslås är att utreda möjligheterna till en sociodukt mellan Hallunda och Fittja.
Utredningen kommer att göras i samråd och samordnas med kommunen.
I Trafikverkets planeringssystem ska en åtgärdsvalsstudie avslutas med en
avsiktsförklaring mellan berörda parter om genomförandet. Diskussionerna
om en avsiktsförklaring kommer föras under 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-04-10, § 142.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201802-01.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-06.
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Motivering

Mittenmajoriteten är överens om att det är viktigt att vi knyter ihop våra
stadsdelar. Det finns olika sätt att göra det men, som det framgår av tjänsteskrivelsen så ligger en sociodukt med i Översiktsplanen. Vi kommer därför i
Mittenmajoriteten driva på för att det ska bli verklighet. Under våren 2019
kommer vi gå in i förhandlingar gällande tvärförbindelsen och dragning av
Hågelbyleden, i dessa förhandlingar kommer självklart även vi ta upp vikten
av en sammanlänkning.
Särskilt yttrande

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

Lars Johansson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Ärende 30:

Särskilt yttrande
2019-02-04

Svar på motion - Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över
E4/E20 (L)

Tullingepartiet tycker att motionärens förslag om att däcka över E4/E20 är bra. Med detta yttrande
vill vi dock poängtera att det finns andra infrastruktursatsningar som vi anser att kommunen bör
prioritera i sina kontakter med olika aktörer.
Exempelvis bör en prioritering vara att binda samman norra och södra Botkyrka genom en
förbättring av Hågelbyleden. Dessutom är de centrala genomfartsvägarna och anslutningarna till det
regionala vägnätet sedan länge för hårt ansatta. Vägunderhållet i kommunen måste ökas väsentligt
och genomföras på ett systematiserat sätt över ett antal år så att en acceptabel standard erhålls. Hål i
vägbanorna måste åtgärdas och nerslitna ytskikt måste ersättas. Vi vill prioritera resurser för att
svara upp mot medborgarnas förväntningar inom underhåll av gator, parker och grönområden.
Vidare bör majoriteten fokusera på att få en bättre pendeltågsstation i Tullinge med två uppgångar.
Detta skulle möjliggöra flera infartsparkeringar och sammanbinda den södra och norra delen av
Tullinges centrala delar.
Vid den senaste budgetdebatten i kommunfullmäktige fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med
att förnya Tullinge station. Tullingepartiet ser fram emot en redovisning av hur långt man har
kommit med sina planer.
Avslutningsvis konstaterar vi att majoriteten tyvärr använder ordet stadsdelar i sina skrivelser. Det
är ett felaktigt uttryck. Botkyrka är ingen stad och har därmed inga stadsdelar. Botkyrka är en
kommun med kommundelar. Vi utgår från att detta ordval rättas till.
Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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§ 31
Svar på motion - Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av
smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser
(M) (KS/2016:809)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-15,
§ 253, lämnat en motion: Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på
kommunens samtliga arbetsplatser. Motionärens förslag till kommunfullmäktige är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av
smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser.
Frågan har tidigare kommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden som ett yrkande till nämndinitiativ. Nämnden avslog yrkandet med motiveringen att
ärendet inte faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område och att det
istället bör hanteras av kommunstyrelsen.
Området smittskydd faller under flera myndigheters och organisationers ansvar.
Arbetsgivarens ansvar inom området utgår från arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
samt föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Efterlevnaden av dessa lagar i Botkyrka
kommun sker inom vår ordinarie verkställighet.
Kommunledningsförvaltningen anser att smittskyddsfrågorna är viktiga och
dagsaktuella, och kan utgöra ett växande problem. Frågan kan även beröra
den i kommunen högt prioriterade frågan om sjukfrånvaron.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att övergripande rutiner för
området behöver utvecklas, och föreslår att HR-enheten ges ett sådant uppdrag.
Personalutskottet behandlade ärendet 2017-06-20, § 15
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201706-02.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2016-12-05 § 57.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201611-09.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 32
Svar på motion - Utred i vilken omfattning organisationen
Islamic Relief besökt Botkyrka kommuns verksamheter
(SD) (KS/2017:280)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har i motion daterad den 27 april 2017 begärt att fullmäktige fattar beslut om att utreda i vilken omfattning kommunens verksamheter har haft besök av Islamic relief, att ett eventuellt samarbete avslutas samt
att de i framtiden inte får samarbeta med Islamic relief eller andra organisationer kopplade till radikalisering.
I sin motion hänvisar motionärerna till att Botkyrkas flyktingboenden med
jämna mellanrum får besök av Islamic relief. De boenden som hänvisas till i
skrivelsen är idag stängda då det var fråga om akutboenden under flyktingkrisen.
Kommunens verksamheter sköts av förvaltningarna på uppdrag av fullmäktige genom mandat i nämndernas reglementen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunallagen 5 kap 1 § om frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt Fullmäktige fastställer övergripande styrning för kommunens
verksamhet. Att reglera att en specifik organisation inte får besöka verksamheterna eller samarbeta med dessa kan dock inte anses falla inom ramen
för dessa frågor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-01.
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§ 33
Svar på medborgarförslag - Revidera rutiner för flaggdagar
(KS/2018:405)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige mottog 2018-09-27, § 179, medborgarförslaget ”Revidera rutiner för flaggdagar” insänt av Andreas Ali Jonasson. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att yttra sig över förslaget. Förslagsställaren föreslår att Botkyrka kommun bör uppmärksamma de nationella
minoritetsdagarna för sverigefinländare, romer, tornedalingar och samer genom flaggning. Den judiska minoriteten har varken en fastställd högtidsdag
eller gemensam flagga. Förslagsställaren menar det skulle ligga i linje med
Botkyrkas interkulturella profil att uppmärksamma dessa dagar. Dessutom
uppmärksammar flertalet andra svenska kommuner dessa dagar genom
flaggning och så bör Botkyrka även göra.
Kommunstyrelsen lämnade 2019-01-07, § 6, förslag till nya riktlinjer, se bilaga. Riktlinjerna fastslår att kommunen ska uppmärksamma samtliga nationella minoriteters högtidsdagar genom flaggning. Vid det judiska nyåret
(Rosh Hashana) som infaller i september varje år uppmärksammar kommunen den judiska minoriteten genom flaggning med svenska flaggan. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-09.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med förslagsställaren, det är viktigt att Botkyrka
kommun uppmärksammar de nationella minoriteterna. Därför la kommunstyrelsens ordförande i 2016-02-23 ett särskilt uppdrag för att säkerställa rutinerna och att vi flaggar på de nationella minoritetsdagarna.
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§ 34
Kommunstyrelsens mål och internbudget 2019
(KS/2018:783)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
Mål och internbudget 2019 för kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen har tagit del av budgetansvariga och attestlista 2019
och noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på Mål och internbudget 2019 för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller kommunstyrelsens
väsentliga områden och mål för år 2019 och baseras på de uppdrag och ekonomiska ramar som finns i kommunens Mål och Budget 2019 med flerårsplan 2020–2022.
Kommunstyrelsens budgetram för år 2019 uppgår till 324,8 mnkr (308,8
mnkr). Verksamhetsområdet politisk verksamhet har en nettokostnad
i budget på 38,4 mnkr (29,3 mnkr), kommunledningsförvaltningen 164,2
mnkr (164,9 mnkr), avgifter, bidrag och ersättningar 107,2 mnkr
(105,5 mnkr) samt kommunövergripande uppdrag 15 mnkr (9,2 mnkr).
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2019 uppgår till 18,8 mnkr
(12,8 mnkr).
I kommunstyrelsens Mål och internbudget 2019 finns kommunstyrelsens
mål och målsatta mått, uppdrag och internbudget och investeringsplan beskrivna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-18.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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34 Kommunstyrelsens mål och internbudget 2019
I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019 föreslogs att kommunstyrelsens ram på 322 809 tkr skulle reduceras med 2 000 tkr. Från och
med 2019 ersätter den nya dialogkommissionen de hittillsvarande dialogforumen. För kommissionens arbete avsattes i kommunstyrelsens förslag till
budget 4 000 tkr i syfte att kunna realisera förslag och synpunkter från allmänheten. Arbetssättet är nytt och det är osäkert om kommissionen hinner
med fyra stadsdelar under det första verksamhetsåret. Vänsterpartiet föreslog att anslaget bestämdes till 2 000 tkr för 2019 och att en förnyad prövning av nivån skulle göras inför budget 2020.
Vidare föreslog Vänsterpartiet att anslaget medel till KF/KS förfogande
skulle reduceras med 933 tkr för wifi på allmän plats och att de ej öronmärkta medlen skulle reduceras med 2 000 tkr.
De reducerade utgifterna överfördes i Vänsterpartiets budgetyrkande till
andra verksamheter, för att skydda viktiga välfärdsinsatser från nedskärningar.
Dessutom föreslogs att de reserverade medlen för flyktingmottagande,
17 000 tkr, skulle överföras till socialnämndens budget.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)
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§ 35
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 (KS/2018:736)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.
Kommunstyrelsen ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att utforma
och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommunövergripande områden och 13
kontrollmoment för 2019 som respektive nämnd uppmanas ta in i sina respektive internkontrollplaner (KS/2018:634). Kontrollmomenten finns inom
områdena administration, ekonomi, HR, informationssäkerhet och upphandling.
2 kontrollmoment inom områdena HR/administrativa rutiner från kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2018 föreslås kvarstå 2019 och dessa tillsammans med ovannämnda 13 kontrollmoment föreslås utgöra kommunstyrelsens internkontrollplan 2019.
Drygt hälften av de sammanlagt 15 kontrollmoment som föreslås utgöra
kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2019 utförs av kommunledningsförvaltningens linjeorganisation och resterande kontroller av kommunledningsförvaltningens kommunövergripande centrala funktioner.
Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser
gjorts inom de olika områdena samt att resultat av gjorda granskningar 2018
har vägts in i bedömningen över vilka kontroller som bör ingå 2019.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2018 inom nämnden
rapporteras i samband med årsredovisningen till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-03.
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§ 36
Svar på revisionsrapport - Granskning av pensionsredovisning (KS/2017:726)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner framtagen rutinbeskrivning och översänder svaret till kommunens revisorer, i övrigt vidtar kommunstyrelsen
inga ytterligare åtgärder.
Sammanfattning

PwC har genomfört en granskning av kommunens pensionsredovisning och
gjort bedömningen att rutinerna för rapportering av pensionsunderlag delvis
är ändamålsenliga och att den interna kontrollen inte fullt ut är tillräcklig.
PwC:s rekommendationer till kommunstyrelsen är följande.

Säkerställa fullständigheten avseende rapporteringen av förtroendevaldas pensioner.

Upprätta en rutinbeskrivning som omfattar hela pensionshanteringen,
dvs. de delar som omfattas av KPA samt de moment som utförs av
kommunen.

Upprätta kontrollmoment avseende de underlag som skickas till KPA
samt för redovisningen av kommunens pensionsåtagande.
Kommunledningsförvaltningen svarar på rekommendationerna ovan med
beskrivningar över rutiner och kontroller.
Anmärkning: Säkerställa fullständigheten avseende rapporteringen av förtroendevaldas pensioner.
Åtgärd: Lönekonsult och systemförvaltare i löneenheten gör utökade månatliga kontroller om alla uppgifter finns registrerade, samt att korrekta värden
har registrerats. Finns det fel så åtgärdas dessa direkt. Vid årsrapportering
jämförs även belopp med kontrolluppgift för att säkerställa korrekta värden.
Anmärkning: Upprätta en rutinbeskrivning som omfattar hela pensionshanteringen, dvs. de delar som omfattas av KPA samt de moment som utförs av
kommunen.
Åtgärd: Rutinbeskrivning upprättad och återfinns som Bilaga 1
Anmärkning: Upprätta kontrollmoment avseende de underlag som skickas
till KPA samt för redovisningen av kommunens pensionsåtagande.
Åtgärd: Rutin har införts där underlagen jämförs med kontrolluppgifterna
och avviker analyseras/rättas. Prognosrapport för inbetalning hämtas hos
KPA varje månad. Extra kontroll har införts gällande redovisning av pensionsskuld.
Se bilaga 1 till tjänsteskrivelsen för detaljerad information om kontrollerna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse med
tillhörande bilaga 2018-12-17.
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§ 37
Riktlinjer för central krisledning (KS/2018:764)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för central krisledning att gälla från
och med 2019-02-11.
2. Kommunstyrelsen ger kommunens säkerhetschef behörighet att vid behov revidera bilagan till riktlinjer för central krisledning.
Reservation

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

Sveriges alla kommuner och landsting ska enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, fastställa en plan för hur kommunen eller
landstinget ska hantera extraordinära händelser för varje ny mandatperiod.
Planen ska beakta kommunens genomförda risk- och sårbarhetsanalys
(kap. 2 § 1). Botkyrka kommuns krishanteringsprogram KF 2015-06-16 §
109 (KS/2015:392), ska alltså revideras. Krishanteringsprogrammet är
kommunövergripande och riktar sig till kommunens samtliga verksamheter.
Programmet utgör en del av Botkyrka kommuns krisberedskap och
krishantering. Programmet syftar till att skapa en grundläggande hanteringsförmåga vid allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap
och pandemier.
I programmet omnämns hur arbetet i en aktiv krisledning vid händelse som
bedöms föranledda central krisledning, ska drivas. Kommunledningsförvaltningen har nu tagit fram förslag på en ny och tydligare riktlinje för central krisledning som reglerar en del av det som omnämns i krishanteringsprogrammet men skiljer sig åt avseende exempelvis roller och arbetssätt.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en revidering av det
kommunövergripande krishanteringsprogrammet inte kan inväntas, utan att
riktlinjer för central krisledning bör gälla från och med 2019-02-11. För att
anpassa dokumentet till Botkyrka kommuns styrdokumentstruktur benämns
dokumentet ”Riktlinjer för central krisledning” i stället för tidigare ”plan”.
Kommunledningsförvaltningen uppmanar övriga förvaltningar att anta liknande struktur vid utformning av respektive förvaltnings krisledningsplan
samt utforma sina riktlinjer med inspiration från den centrala.
På så sätt kan krisledningen i kommunen bli enhetlig och underlätta vid
adjungering av tjänstepersoner från andra förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201812-10.
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Yrkanden

Anne Rosensvärd (SD) yrkar på återremiss av ärendet, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag. Därefter ställer kommunstyrelsens ordförande ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckningar

Det är anmärkningsvärt att ingen kallelse eller information har gått ut till oss
som är valda i krisledningsnämnden.
Camilla Jägemalm (TUP)
I den här frågan vill vi involvera civilförsvarsförbundet.
Anne Rosensvärd (SD)
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Ärende 37

037 Riktlinjer för central krisledning
En krisplan för en kommun, bör vara betydligt mer omfattande än det här dokumentet.
Det här dokumentet är bara rollbeskrivningar, dv.s arbetsuppgifter för dom olika funktionerna i en
arbetsgrupp. Och det är väldigt knapphändigt.
Det vi skulle vilja se är ju en hot och riskanalys, d.v.s. vad är det för någonting man befarar kan hända
i kommunen? Och hur hanterar man dessa saker?
Och vad har vi för resurser att kunna hantera detta?
Sverigedemokraterna Botkyrka är övertygade om att Civilförsvarsförbundet BotkyrkaSalem kan bidra
med olika hot och riskanalyser
Med anledning av ovan yrkar vi att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterliggare
beredning.
För Sverigedemokraterna
Martin Inglot (SD)

Anne Rosensvärd (SD)
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§ 38
Slutrapportering av kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan för jämlikt Botkyrka och värdegrunden
(KS/2018:528)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens slutrapportering av aktivitetsplanen 2019 för nämndens verksamheter i enlighet
med kommunfullmäktiges uppdrag 2018.
Deltar ej

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

Alla nämnder har fått i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet
av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering
till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår
2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
Kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan 2018–2021 har reviderats
med utgångspunkt i de förslag till kompletteringar nämnden fick i samband
med delrapporteringen av kommunfullmäktigesuppdrag 2018:
• Tydliggör nuläge utifrån den beslutade styrningen.
• Tydliggör hur nämnden förhåller sig till jämlikhetsdimensionerna.
• Lägg till syfte till aktiviteterna för att tydliggöra vad de innebär och vad
de ska leda till.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-16.
Protokollsanteckning

Vi ser gärna att fokus för ett jämlikt Botkyrka är på svensk kultur, istället
för interkultur.
Martin Inglot (SD)
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§ 39
Firmatecknare 2019(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 tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen/fastighetschef Frank Renebo 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 mark- och exploateringschef Antonio
Ameijenda, 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

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

controller

Annette Ödalen

redovisningsekonom

Jennifer Hultberg

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.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
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§ 40
Anmälningsärenden (KS/2019:12)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 december 2018, dnr KS/2018:16.
Slutrapport från kultur- och fritidsnämnden: Uppdrag – Se över intresset för
spolning av isbanor i Tullinge, KS/2013:710.
Reserapport – medverkan i Europarådets studiebesök till Genève om
Mänskliga rättigheter på lokal nivå: förebygga diskriminering genom en intersektionell ansats, KS/2018:709.
Områdesvisa stadsdelsanalyser 2018, KS/2019:21.
Protokoll från utskottet Botkyrka som organisation 2019-01-22.
Protokoll från utskottet Botkyrka som plats 2019-01-25.
Revisionsskrivelse – Granskning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron,
dnr KS/2019:55.
Revisionsskrivelse – Granskning av intern kontroll avseende statliga bidrag
och projektbidrag, dnr KS/2019:56.
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§ 41
Delegationsärenden (KS/2019:13)
Beslut

1. 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 2018-12-01—2018-12-31, dnr KS/2018:17.
Kommunstyrelsens ordförande

Beslut om avslut av uppdrag – förvaltningschef för tekniska förvaltningen
(beslut 2018-12-10, dnr KS/2018:770).
Tf kommundirektören

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2019-02-13—2019-05-31
(beslut 2019-01-08, dnr KS/2019:6).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2019-01-28 och 2019-01-30
(beslut 2019-01-17, dnr KS/2019:6).
Beslutsattestant för 13100000-13999999
(beslut 2019-01-28, dnr KS/2019:9).
Kommundirektören

Förordnande av tillförordnad biträdande kommundirektör
(beslut 2019-01-28, dnr KS/2019:6).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för tekniska
förvaltningen 2019-01-28
(beslut 2019-01-28, dnr KS/2019:6).
Beslutsattestant för 13117100
(beslut 2019-01-29, dnr KS/2019:9).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för tekniska förvaltningen
2019-02-01—2019-08-31
(beslut 2019-01-31, dnr KS/2019:6).
Förordnande av tillförordnad biträdande kommundirektör från 2019-02-04
(beslut 2019-02-04, dnr KS/2019:6).
Kanslichefen

Anställning av kommunsekreterare till demokrati- och kansliavdelningen
(beslut 2018-12-17, dnr KS/2019:18).
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Anställning av enhetschef för arkiv & registratur, demokrati- och kansliavdelningen
(beslut 2018-12-21, dnr KS/2018:832).
Hållbarhetsdirektören

Anställning av enhetschef för hållbar samhällsutveckling, avdelningen hållbar samhällsutveckling
(beslut 2019-01-28, dnr KS/2019:52).
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§ 42
Godkännande av AB Botkyrkabyggens förvärv av mark i
Tumba Skog (KS/2019:60)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner markförvärvet av Kv Solfjädern i
Tumba Skog.
Deltar ej

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

AB Botkyrkabyggens styrelse fattade 2019-01-28, under förutsättning av
fullmäktiges godkännande, beslut om förvärv av mark i området Tumba
Skog. Beslutet ska underställas godkännande av kommunfullmäktige enligt
Botkyrka kommuns ägardirektiv till företaget, enligt nedan.
Underställningsplikt
Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i följande fall:
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
 förvärv eller försäljning av fastigheter till ett värde över 50 miljoner
kronor
 ändring av aktiekapital
 förvärv av aktier i andra bolag
 förändring av bolagets verksamhetsinriktning
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
AB Botkyrkabyggen köper mark i Tumba Skog av SHH Bostad AB:s intressebolag SHH Landbolaget AB (SHH). Planen är att bygga 200–250 hyresrätter i naturnära läge och med tillgång till god kollektivtrafik.
AB Botkyrkabyggens styrelse behandlade ärendet 2019-01-28, § 5.
AB Botkyrkabyggen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse med tillhörande
bilagor 2019-01-29.
Särskilda yttranden

Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Martin Inglot (SD) biträder Stina Lundgrens (M) protokollsanteckning.
Yrkande

Niklas Gladh (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Protokollsanteckning

Vi moderater deltar ej i beslut med anledning av vår tidigare kända inställning till exploateringen av Tumba skog. Vi vill även invänta svaret från
mark- och miljödomstolen.
Stina Lundgren (M)
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42 Godkännande av AB Botkyrkabyggens förvärv av
mark i Tumba Skog
I samband med fullmäktiges behandling av Mål och budget 2019 yrkade Vänsterpartiet bl.a. att uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden skulle ändras enligt
följande:
”Bostäder för att bryta segregation
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000
nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den
bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel. Andelen hyresrätter i
kommunens bostadsbestånd ska öka.”
Det nu föreslagna förvärvet ligger helt i linje med Vänsterpartiets strävan vad
gäller byggandet av hyresrätter. Dessutom stärker det allmännyttans ställning i
kommunen och det förbättrar möjligheterna att säkra ett klimatsmart och hållbart byggande, t.ex vid materialval.
Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)
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§ 43
Återrapportering av uppdrag - Effektivisera inköp med ehandel i Botkyrka kommun (KS/2018:710)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner den fördjupade riskanalysen och anser
uppdrag 2018-11-26, § 253, som återrapporterat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet att införa e-handel i kommunen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för införandet genomförs inom
ramen för verksamhetssystem.
4. Kommunstyrelsen beslutar att inköpsorganisationen i hela kommunen
ses över i samband med implementeringen av e-handel.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att initiera arbetet med e-handel. En fördjupad
analys inklusive riskanalys ska tas fram av kommunledningsförvaltningen
och återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2019-03-31 innan slutligt
beslut tas. Med anledning av föreliggande beslut återrapporterar kommunledningsförvaltningen genom denna skrivelse, med tillhörande bilaga, uppdrag 2018-11-26, § 253 samt föreslår att kommunen ska införa e-handel.
Arbetet efter beslutet har skett både internt inom kommunledningsförvaltningen och tillsammans med representanter från förvaltningar för att se till
hela kommunens behov.
Sedan det tidigare beslutet i november 2018 har kommunledningsförvaltningen påbörjat förberedelserna att införa e-handel i kommunen. Samverkan
har skett om organisationsförändring inom upphandlingsenheten och rekrytering av nya tjänster har inletts som följd av detta. upphandlingsenheten har
påbörjat avrop av inköpssystem.
Sett till hela organisationen har upphandlingsenheten och samordnings och
processutvecklingsgruppen (SPUG) för Anskaffa varor och tjänster genomfört fördjupade analyser av risker vid införandet av e-handel. Vi har också
för helheten gjort en analys av strategi för anslutning av leverantörer samt
hur förankring kan ske i förvaltningar för att förändringen ska leda till de effekter som eftersträvas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-25.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-16:37

Datum: 2019-02-04, bilaga
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