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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-06

§ 27
Abonnentlån för va-anläggningsavgiften (TEF/2016:187)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att lagen om allmänna vattentjänster
(2016:412) bestämmelser 36 § ska tillämpas i Botkyrka kommun för
abonnentlån av va-anläggningsavgiften. Beslutet ersätter tidigare
kommunalt beslut om abonnentlån för va-anläggningsavgift.
2. Beslutet gäller från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner
laga kraft.
Sammanfattning

Enligt vattentjänstlagens 36 § finns möjlighetet för fastighetsägare att
ansöka om kommunalt lån för att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp. Detta lån kan beviljas under högst 10 år om följande 3 förutsättningar
är uppfyllda. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, att fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas och att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet för
lånet.
Ansökan om kommunalt va-lån har inte skett på många år och det är när två
ansökningar inkommer från Eldtomta som skillnaden mellan tidigare
kommunalt beslut från 2002 och den nya lagstiftningen för vattentjänster
upptäcks. Fortsatt tillämpning av det äldre beslutet innebär att dagens ränta
blir 0,5 %. Enligt vattentjänstlagen ska räntan för va-lån vara 2 % över referensräntan vilket idag blir 1,5 %. Ärenden ska hanteras enligt de beslut som
gäller vid tidpunkten för registrering av ärendet.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 130.
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BOTKYRKA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-06

§ 28
Årlig ekonomisk ram för att driva exploateringsprojekt
(KS/2017:101)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden en årlig ram
om 5 miljoner kronor för att kunna driva exploateringsprojekt i
planeringsskedet.
Sammanfattning

För att kunna godkänna utjämningsbudgetar (rätt att ligga ute med kostnader) för planeringsskedet till exploateringsprojekten, behöver samhällsbyggnadsnämnden en ekonomisk ram om 5 miljoner kronor, det vill säga att
nämnden ges rätt att nyttja 5 miljoner kronor som förskott på framtida
intäkter från till exempel extern part, försäljning av mark med mera, för att
kunna bedriva exploateringsprojekten i planeringsskedena. Den totala
budgeten för exploateringsprojekten ska normalt gå minst plus minus noll
och förhoppningsvis med ett överskott till kommunen. Idag är det kommunfullmäktige som medger utjämningsbudget till varje exploateringsprojekt.
Normalt går idag ramavtal med bilagt plankostnadsavtal och utjämningsbudget upp samtidigt för beslut hos kommunfullmäktige. Innan beslutanderätten även överförts gällande ramavtal för exploateringsprojekten, underlättas alla exploateringsprojekt som kommunen driver i egen regi av denna
ekonomiska ram, till exempel framtagande av områden för villatomter och
industrimark.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-24, § 8.
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§ 29
Svar på motion: Återöppna Åvägen som en viktig alternativ
vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba (L)
(KS/2015:619)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Lars Johansson (L) och Karin Pilsäter (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-09-24, § 140 lämnat en motion: Återöppna Åvägen som
en viktig alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba. Motionärerna ser ett behov av att så snabbt som möjligt lägga fram ett politiskt uppdrag
med syfte att hitta en alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba,
inte minst med tanke på vägraset i slänten ner mot Tullingesjön år 2014.
Trafikverkets långvariga arbete med resulterande trafikstockningar påvisar
behovet ytterligare. Stockholm och Botkyrka växer, och alla nya invånare i
regionen behöver kunna förflytta sig, ett gammalt vägnät som tidigare
räckte, räcker inte idag. Med anledning av ovan föreslår motionärerna att
kommunen tillsammans med DeLaval utreder förutsättningarna för hur en
alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba genom Hamradalen
kan komma till stånd.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-10, § 163.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-01-23.
Motivering

Utvecklingen av centrala Tumba och kopplingen mellan våra stadsdelar är
en mycket viktig fråga för den rödgröna kommunledningen. Med målet om
att bygga 4000 nya bostäder på fyra år kommer Botkyrkastaden växa fram
och Botkyrka blir åter nytt.
I den utvecklingen, är centrala Tumba mycket viktig. Idag är Åvägen farlig
att föra motortrafik på. Motionärerna önskar att utreda möjligheten till att
öppna Åvägen igen.
Kopplingen mellan Tumba och Tullinge är mycket viktig för kommunens
utveckling. Dock ser vi inte i nuläget Åvägen som ett alternativ eller
komplement till Huddingevägen. Att återöppna Åvägen kräver omfattande
förstärkningsarbeten till en hög kostnad som inte är rimlig i förhållande till
nyttan ur trafiksynpunkt.
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Vid planering av nya bostäder och eventuell exploatering av området kring
Delaval kommer självfallet Åvägen och dess funktion att åter övervägas.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Stefan
Daynes (KD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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SÄRSKILT YTTRANDE 2017-02-06
Ärende 29: Svar på motion: Återöppna Åvägen som en viktig alternativ vägförbindelse mellan
Tullinge och Tumba (L)
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till motionen
Det viktigaste skälet för vår motion framgår redan av vår rubrik. ”Återöppna Åvägen som en
viktig alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba”. I motiveringen för att man säger
sig ha besvarat motionen sägs det ”Utvecklingen av centrala Tumba och kopplingen mellan
våra stadsdelar är en mycket viktig fråga för den rödgröna kommunledningen.”. Med detta
bekräftas egentligen också behovet av att säkra denna vägförbindelse.
Men sedan kommer den alltför vanliga reflexen från den rödgröna kommunledningen. Det är i
och för sig viktig – men inte nu.
Man fortsätter sedan med påpekandet att man i nuläget inte ser Åvägen som ett alternativ
eller komplement till Huddingevägen. – Men vilket annat alternativ har man?
Kommunen har under lång tid trott att den alternativa vägen skulle vara en ”Förbifart
Tullinge”, men nu borde väl även en optimistisk rödgrön kommunledning inse, att denna väg
inte kan realiseras på årtionden – om någonsin. Trafikverket själv säger numera även
offentligt att vägsnutten man kommer att bygga skulle vara ”Infart Riksten”.
Behovet av en förstärkt trafikkapacitet mellan Tullinge och Tumba ska också ses i det
perspektivet av att den befintliga bron vid Hamra på Huddingevägen måste bytas ut då den
helt enkelt är i dåligt skick. Ett brobyte kommer att ta flera år att göra och under tiden kommer
kapaciteten på Huddingevägen att bli än sämre. Detta är ytterligare ett skäl att återöppna
Åvägen. Dessutom finns det också miljövinster på att öppna Åvägen då vägen mellan
Tullinge och Norra Botkyrka blir avsevärt kortare.
Varför vill inte kommunledningen ta sitt ansvar för infrastrukturen som enligt den egna
uppfattningen ”är mycket viktig för kommunens utveckling”.
Lars Johansson (L)
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Kommunstyrelsen
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§ 30
Svar på motion: Bevara ängarna och den biologiska
mångfalden i Botkyrka (KD) (KS/2016:344)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 95 lämnat en motion:
Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i Botkyrka. Motionärerna
ser med oro på ängsmarkernas minskning, från att omfatta cirka 1 miljon
hektar ängsmark i slutet av 1800-talet, till att idag endast omfatta cirka 7000
hektar. Likaså minskar humlor och andra vilda bin, vilka är avgörande för
frukt- och bärproduktion. Trivseln för dessa insekter skulle kunna öka genom att låta vissa gräsmattor växa till äng där så är möjligt. Motionärerna
föreslår att Botkyrka kommun ser över möjligheten att minska antalet
klippta gräsmattor och anlägga äng istället, något som både är billigare och
miljövänligare. Majoriteten av alla grönytor i Sveriges kommuner består av
gräsmattor och kräver en regelbunden klippning. Förslag till beslut är att
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en
utökning av ängsmark genom att fler ytor kan skötas som äng istället för
gräsmatta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-29, § 38.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-26.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen instämmer med motionärerna om vikten
av att gynna biologisk mångfald genom att vårda och bevara blommande
gräsmarker. I nuläget är det bästa och mest effektiva sättet att värna dessa
värden en fortsatt kontinuerlig skötsel av befintliga ängs- och naturbetesmarker i kommunen.
Ett nästa steg skulle kunna vara att omvandla en del av kommunens gräsmattor till ängsmark. Den frågan kommer - som en del av en större översyn
- att ingå i arbetet med att ta fram ett grönstrukturprogram för kommunen,
där ekosystemtjänster och biologisk mångfald omfattas. Medel för framtagande av grönstrukturprogram finns avsatta i samhällsbyggnadsnämndens
investeringsplan 2017-2020. Motionen anses med detta som besvarad.
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Yrkanden

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Stefan Daynes (KD) och Kia
Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 30: Svar på motion: Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i
Botkyrka (KD) (KS/2016:344)
I svaret på vår motion Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i Botkyrka står det att den
rödgröna kommunledningen instämmer med oss när det gäller vikten av att gynna biologisk
mångfald genom att vårda och bevara blommande gräsmarker. Däremot är det oklart om man
kommer att omvandla en del av kommunenes gräsmattor till ängsmark eller enbart kommer att
fortsätta med en kontinuerlig skötsel av befintliga ängs- och naturbetesmarker. Frågan kommer
att tas upp inom arbetet med att ta fram ett grönstrukturprogram för kommunen, men vi får inga
svar på om den kommer att prioriteras.
Klippta gräsmattor kräver inte bara underhåll och energi – det ger inte heller någon större
biologisk mångfald. Att byta ut fler gräsmattor mot ängar skulle inte bara spara pengar och
resurser, det skulle också öka den biologiska mångfalden långsiktigt.
Att omvandla till äng kan till en början kosta mer, men kräver sedan långsiktigt mindre underhåll,
då de bara behöver slås två gånger per säsong. Vi anser att detta är värt att satsa på även om det
är en arbetskrävande åtgärd för kommunen initialt och vi vill att det ska ingå i kommunens
grönstrukturprogram att omvandla fler gräsmattor till äng.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen

Tumba 2017-02-06
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-06

§ 31
Svar på motion: Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum (SD) (KS/2015:321)
Beslut

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

Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28,
§ 79 lämnat en motion: Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum. Motionärerna ser det som mycket viktigt att skapa ett gott företagsklimat i Botkyrka kommun, specifikt för småföretag med mindre ekonomiska resurser. En professionell rådgivning i uppstartsläget är av stor betydelse. Motionärerna ser positivt på verksamheten som bedrivs i nyföretagarcentrums regi, dock bedömer motionärerna att en mottagningstid för rådgivning om fyra timmar varannan vecka, är alldeles för lite för en kommun i
Botkyrkas storlek. Motionärerna föreslår också möjligheten för rådgivning
på telefon, detta skulle exempelvis kunna ske några kvällar i veckan/månaden. Motionärerna föreslår att kommunen förlänger öppettiderna för
”drop-in” rådgivning som sker i nyföretagarcentrums regi till minimum 16
timmar i veckan, att kommunen inför tidsbokning för rådgivning på nyföretagarcentrums hemsida samt att möjlighet för telefonrådgivning införs.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2016-12-12, § 9.
Motivering

Företagande och näringsliv är viktigt i en kommun som Botkyrka, både för
att generera arbetstillfällen och för att skapa mervärden i en levande stadsmiljö. Den rödgröna kommunledningen jobbar aktivt med kommunens näringsliv och bereder just nu en ny arbetsmarknads- och näringslivsstrategi.
Näringslivscenter, som öppnats efter politiska beslut i kommunens budget,
samlar och är ansvariga för kommunens näringslivsarbete. Detta arbete är
mycket uppskattat och viktigt.
Motionärerna skriver om vikten av att nya företag får stöd, vilket kommunledningen håller med om. Motionärerna skriver om Nyföretagarcentrum
som är en privat förening som kommunen delvis samverkar med.
I dagsläget finns inga större behov av att utöka kommunens samarbete med
Nyföretagarcentrum, då besökstiderna inte fullt ut används. Vid en ökad
efterfrågan är det relevant att se över om Nyföretagarcentrum eller näringslivscenter ska utöka sitt stöd till nya företag.
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Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 32
Svar på motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och sociala företag (L) (KS/2016:208)
Beslut

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

Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-31,
§ 70 lämnat en motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och
sociala företag. Motionären ser ett behov av mer samverkan mellan föreningsliv och kommunen, varpå kommunen i liten skala bör prova ett utbyte
mellan exempelvis socialförvaltningen och sociala företag. Tjänstemän som
hanterar försörjningsstöd skulle exempelvis på frivillig basis kunna få prova
att arbeta i ett socialt företag. Om utfallet blir positivt, kan samarbete
mellan andra föreningar och förvaltningar prövas. Motionären föreslår att
socialförvaltningen får i uppdrag att pröva samverkan genom arbetsinsatser
mellan förvaltningen och sociala företag i Botkyrka, samt att projektet utvärderas efter sex månader, förutsatt att motionen bifalls.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-09-27, § 114.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-23.
Sammanfattning

Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Nämnden instämmer i att
samverkan med kommunens sociala företag är viktig, men bäst sker i andra
former. Det är positivit om anställda vill engagera sig i volontärarbete eller i
sociala företag, men det bör ske på fritiden. Om initiativet kommer från arbetsgivaren finns det en risk att frivilligheten sätts ur spel. Förslaget innebär
fler personer i sociala företag men medför en minskad medborgarservice.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE 2017-02-06
Ärende 32: Svar på motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och sociala företag (L),
Vid sammanträdet i kommunfullmäktige i december 2015 behandlas ett medborgarförslag om
volontärarbete i socialföretag för kommunanställda. Vid debatten som följde var det flera ledamöter
från skilda partier som framställde att förslaget i sig var bra men alltför omfattande. Liberalerna har
därför lagt en motion som föreslår volontärarbete i mindre skala för kommunanställda.
I svaret på motion visas att det finns ett hårdnackat motstånd mot alla former av volontär eller
praktikarbete i sociala företag i Botkyrka kommun. Liberalerna instämmer att det kan finnas
argument som talar emot men det som framförs i svaret håller inte.
I svaret från socialförvaltningen står det t ex att “Det är viktigt med samverkan med kommunens
sociala företag men det bör ske i andra former än att anställda arbetar i sociala företag på sin fritid.”
Innebär detta att anställda förbjuds volontärarbeta i sociala företag på sin fritid? Förvaltningen
fortsätter “Att anställda vill engagera sig i volontärarbete eller sociala företag är positivt men det bör
ske på fritiden” Hoppsan - nu var det tvärtom något positivt. Hur ska detta tolkas - vad vill
förvaltningen säga egentligen?
Det sägs också såväl i svaren från socialförvaltningen som från kommunledningsförvaltningen att “ I
de fall det görs på initiativ av arbetsgivaren är risken att frivilligheten sätts ur spel”. Detta kan det
eventuellt ligga något i om det skulle vara något som arbetsgivaren tvingar på arbetstagaren men det
är inte Liberalernas ståndpunkt. Frivilligt innebär ett fritt val utan tvång - precis som arbetstagare i
många kommuner frivilligt får ta ut en friskvårdstimme. Det brukar av arbetstagarna upplevas som ett
erbjudande, en möjlighet - inte ett tvång.
Praktik utan lön görs på många olika sätt och i olika företag av anställda inom både kommun och
privat sektor. Liberalerna har svårt att se att detta skulle innebära rättsliga svårigheter.
Om jag haft yrkande rätt hade jag yrkat att motionen ska bifallas.
Lars Johansson (L)
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-06

§ 33
Svar på motion: Utred antalet studie- och yrkesvägledare i
grundskolan (SD) (KS/2015:863)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17, §
209 lämnat en motion: Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Få val som elever gör är så viktiga som val av skola och utbildningsinriktning. Valmöjligheterna är fler än någonsin och valen sker i allt lägre
ålder. Motionärerna hänvisar till en av Skolinspektionen genomförd undersökning som bland annat visar att endast 45 procent av eleverna i nionde
klass i de 34 granskade skolorna, hade en vuxen att prata med om sina framtidsplaner. En felaktigt vald utbildning bedömer motionärerna inte endast
påverkar den enskilda eleven negativt, utan även näringslivet med en försämrad möjlighet att rekrytera utbildad arbetskraft. Motionärerna föreslår att
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur många studie- och yrkesvägledare det finns i de kommunala grundskolorna i Botkyrka, hur många
timmar som finns på varje skola och om detta motsvarar kraven i skollagen.
Om någon av skolorna inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet, föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärdsplan
med tillhörande kostnadskalkyl.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-05, § 24.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden bedömer
skollagens krav på tillgång till studie- och yrkesvägledare i de kommunala
grundskolorna i Botkyrka som uppfyllda. I utbildningsnämndens ettårsplan
2016 finns ett åtagande om att säkerställa och utveckla studie- och yrkesvägledningen i samtliga skolformer från årskurs 1 och upp till gymnasieskolan.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 34
Svar på motion: Inför en studiedag inom näringslivet för
Botkyrkas politiker och tjänstemän (SD) (KS/2015:318)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79 lämnat en motion: Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrkas
politiker och tjänstemän. Med en studiedag för politiker och tjänstemän i
Botkyrka, anser motionärerna att det bereds en väg för kommunens politiker
att utveckla en dialog med företagare och anställda, samt kontakter som kan
vara avgörande för flera företag. Utöver det ges politiker och företagare
möjlighet att få insyn i relationen mellan näringslivet och kommunen, vilken
typ av vägledning kommunen erbjuder och hur denna kan utvecklas.
Motionärernas vision är att Botkyrka ska vara ett attraktivt val för företagare
som vill bygga upp en verksamhet.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-29, § 53.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-23.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden instämmer i att företag och
det privata näringslivet är viktiga för en hållbar tillväxt i Botkyrka. Nämnden gör dock bedömningen att Botkyrka kommun redan idag har insatser
som kan likställas med den föreslagna studiedagen. Kommunen anordnar
idag näringslivsdagar och frukostträffar där politiker och anställda är välkomna. Besök och riktade inbjudningar till företagare gör att kontakten med
näringslivet förstärks kontinuerligt.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 35
Svar på medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler
Salvius väg/Önnemovägen (KS/2016:307)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Heléne Dahlin har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, §
126 lämnat ett medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius
väg/Önnemovägen. Förslagsställaren har noterat att det är smutsigt, sumpigt
och igengrott vid vattenkällan/ån som rinner ut i Tullingesjön, belägen vid
koloniområdet som ligger vid Adler Salvius väg/Önnemovägen. Eftersom
området är väldigt trevligt tror förslagsställaren att platsen skulle nyttjas mer
om området röjdes upp och vattnet flöt på bättre.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 111.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 40.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-01-26.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Vi delar medborgarens uppfattning att området bör städas upp. Däremot bör
en vara försiktiga med att gallra och ta bort träd och annan vegetation, då
detta riskerar att påverka luftfuktighet och skyddsvärd vegetation.
Avslutningsvis vill vi understryka att det inte rör sig om en kallkälla, vilket
är lätt att få intryck av i medborgarförslaget. Det rör sig om dagvatten (till
exempel regnvatten, smältvatten med mera från gatubrunnar) som
rinner fram. Vattnet är alltså inte lämpligt att dricka. Med detta anses medborgarförslaget som besvarat.
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§ 36
Utredning av medborgarkontoren och kontaktcenters
verksamhet (KS/2016:666)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen av medborgarkontorens
och kontaktcenters verksamhet.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag på gemensam uppdragsbeskrivning och organisering av
kontaktcenter och medborgarkontoren, med huvudsaklig inriktning enligt förslaget med hänsyn tagen till samverkan, riskinventeringar och
riskanalyser.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda omfattningen av och vilken typ av handläggning som ska
ske på kontaktcenter och medborgarkontoren samt föreslå framtida
finansieringsmodell för detta.
Reservationer

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

Under hösten 2016 genomfördes en utredning av medborgarkontorens och
kontaktcenters roll och uppdrag. Medborgarkontoren och kontaktcenter har
sedan länge en väletablerad roll i Botkyrka kommun. Trots det saknar verksamheterna i dagsläget en tydlig roll- och uppdragsbeskrivning. Det saknas
också en tydligt uttalad vision, strategi och mål för uppdragen. Detta har
bland annat lett till att det råder brist på struktur, tydlighet i vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdragen samt hur uppdrag och information ska förmedlas mellan verksamheterna och förvaltningarna. Likaså finns en önskan om
att finna vägar för ett mer gränsöverskridande samarbete mellan de båda
verksamheterna.
Utifrån utredningens rekommendationer har ett inriktningsförslag tagits
fram avseende uppdragsbeskrivning och organisering, samt förslag på hantering av resterande rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-06.
Yrkande

Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget med tilläggsyrkande, bilaga.
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Ärende 36

Utredning av medborgarkontoren och kontaktcenters verksamhet
(KS/2016:666)

Moderaterna står i huvudsak bakom en omorganisation av medborgarkontoren och
kontaktcenter. Det är rimligt att de två organisationerna slås ihop då de har liknande
uppgifter: att hantera förfrågningar från medborgare och lättare ”hjälp till självhjälp”
vid myndighetskontakter m.m.
Medborgarkontoren träffar medborgarna fysiskt medan kontaktcenter hanterar
inkommande telefonsamtal. Sammanslagningen skulle ju innebära fördelar som att vi
går från två organisationer till en, att alla som hanterar kontakter med medborgare delar
på alla arbetsuppgifterna med rotation, att bemanningen blir jämnare vid
sjukdom/sjukskrivning o.s.v.
Vi moderater har i vår ettårsplan för 2017 föreslagit en neddragning av antalet
medborgarkontor. Detta då en stor del av alla ärenden som hanteras egentligen inte rör
kommunal verksamhet utan snarare verkar vara någon slags ”rådgivning” eller
”stödsamtal” eller ”hjälp” i kontakterna med andra myndigheter, som t.ex.
Försäkringskassan eller Migrationsverket.
Vi moderater landar därför i ett bifall med tillägg i enlighet med vårt budgetförslag: att
antalet medborgarkontor minskar till ett i Norra Botkyrka och ett i Tullinge samt ett
naturligt medborgarkontor i kommunens centralort Tumba (och då i kommunalhusets
entreplan).
Vi vill att medborgarkontoren/kontaktcenter tydligare inriktar sig på att stödja
medborgare i kommunala ärenden och i övrigt hänvisar allt annat till berörd myndighet
för handläggning. Vårt förslag skulle innebära en mer effektiv myndighetsutövning, en
bättre service till medborgarna samt lägre kostnader för kommunens skattekollektiv.
Skulle det dock visa sig att det kan finnas fördelar med ett samordnat medborgarkontor
som hanterar även andra myndigheters ärenden är vi öppna för att de myndigheterna i så
fall står för sådan personalförsörjning och/eller sin del av kostnaderna.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

bifalla ordförandeförslaget med tillägget (i enlighet med Moderaternas
ettårsplan för 2017) att minska ned antalet medborgarkontor samt att
medborgarkontorens fokus skall vara kommunala spörsmål.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 37
Svar på remiss: Ökad insyn i välfärden (KS/2016:794)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande
daterat 2016-12-30 till Socialdepartementet som Botkyrka kommuns
svar på remiss Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunen instämmer i de förslag som förs fram i betänkandet i sin helhet.
Det förefaller ologiskt och inkonsekvent att låta allmänhetens insynsrätt
vara beroende av vem som utför offentligt finansierad verksamhet, det allmänna eller privata aktörer. Med tanke på att offentligt finansierade verksamheter i kommuner och landsting i allt större utsträckning bedrivs av
privata aktörer framstår det som än mer angeläget att utjämna de skillnader
som finns vad avser möjlighet till insyn och uppföljning av verksamheterna.
Det är naturligtvis bra att kommuner och landsting i dagsläget har ett uppföljningsansvar för användningen av allmänna medel, men det kan inte ersätta allmänhetens behov av egen och direkt insynsrätt i offentligt finansierad verksamhet.
I betänkandet föreslås att frågan om att lämna ut en handling i en personakt i
första hand ska prövas av den som är ansvarig för personakten och i andra
hand av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen ställer sig
frågande till hur detta kan komma att fungera i praktiken. I motsvarande
situation, när en kommunal nämnd gör en prövning av utlämnande av en
handling (om den som har handlingen i sin vård vägrat ett utlämnande och
den enskilde begär myndighetens prövning, 6 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), ”OSL”), har kommunen på ett annat, mer ingående sätt personkännedom om brukaren i fråga. Detta eftersom kommunen
utfört en biståndsbedömning och utför brukarens vård. Den personkännedom som kommunen har gör att en menprövning inom ramen för en sekretessprövning kan utföras på ett meningsfullt sätt. IVO borde i regel sakna en
sådan personkännedom. I övrigt har kommunen inga synpunkter på att akter
överlämnas till IVO för prövning.
När det gäller gruppen särskilt skyddsvärda brukare, så utgör förslaget om
införande av offentlighetsprincipen en särskilt viktig fråga, eftersom den
aktuella gruppen sällan förmår berätta om brister för allmänheten. Vidare,
att införandet av offentlighetsprincipen skulle innebära att brukare inom privat bedriven offentligt finansierad verksamhet skulle komma att omfattas av
samma sekretesskydd som brukare som vårdas av det allmänna, är ytterligare ett tungt vägande skäl för förslaget, anser kommunen. Detta då det sannolikt kommer att innebära en förstärkning av skyddet för brukare inom
privat bedriven verksamhet. Det kan dock finnas skäl att befara att den
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ökade administrativa bördan som offentlighetsprincipen för med sig för privata aktörer inte kommer att motsvara nyttan av den insyn förändringarna
skulle innebära för allmänheten. Detta eftersom uppgifter om individer i stor
utsträckning ändock kommer att omfattas av sekretess. Kommunen vill påpeka risken att större administrativa kostnader bidrar till färre små aktörer
inom privat vård- och omsorgsverksamhet. Redan idag är ett ökande antal
stora privata aktörer en trend. Trots detta får allmänhetens insynsintresse anses väga så tungt, att det är överordnat privata aktörers lönsamhet.
Förslaget innebär vidare att fysiska personer som bedriver offentligt finansierad verksamhet inte ska omfattas av offentlighetsprincipen. Kommunen anser att det finns ett insynsintresse även i dessa verksamheter, speciellt då
verksamheter som drivs av en enda person ofta bedrivs i hemmet, vilket får
sägas vara en förhållandevis utsatt situation för brukare. Det går dock inte
att bortse från att offentlighetsprincipens krav praktiskt bör bli mycket svårgenomförda i dessa verksamheter. Personen i fråga skulle helt sakna möjlighet att efterleva offentlighetsprincipens krav till exempel vid sjukdom och
semester. Begränsningen framstår därför som välavvägd, trots det intresse
av insyn som finns.
I betänkandet föreslås vidare att bistånd till personer i form av skyddat boende, till exempel kvinnojourer, inte ska omfattas av offentlighetsprincipen.
Kommunen anser att det är ett bra förslag. Detta eftersom dessa verksamheter är beroende av att vissa uppgifter inte kommer ut till allmänheten, till
exempel kvinnojourers lokalisering.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C) lämnar ett
ändringsyrkande, bilaga.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) instämmer i Jimmy Bakers (M), Stefan Daynes (KD)
och Robert Steffens (C) ändringsyrkande så som ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 37: Svar på remiss: Ökad insyn i välfärden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Moderaternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets yttrande
till Socialdepartementet som Botkyrka kommuns svar på remiss Ökad insyn i välfärden (SOU
2016:62)
Motivering
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet kan inte ställa sig bakom det
remissvar som finns i ordförandeförslaget.
Det går en skarp linje mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet. Offentlig
verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen men den gäller inte privata företag och så ska
det också vara i framtiden enligt vårt sätt att se det. Därför ska inte offentlighetsprincipen
gälla för privata bolag inom välfärdssektorn. Det finns också betydande nackdelar för privata
företag i form av administrativa pålagor som kan uppstå om offentlighetsprinciper omfattar
också privata bolag
Vi kan dock se att behovet av insyn är större när det gäller bolag inom välfärdssektorn. Skulle
det vara så kan frågan med fördel lösas genom att det skrivs in i avtal mellan den offentliga
beställaren och utföraren.

Jimmy Baker (M)
Robert Steffens (C)

Jag instämmer i ovanstående som ett särskilt yttrande
Lars Johansson (L)

Stefan Dayne (KD)
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§ 38
Firmatecknare 2017 - ändring (KS/2016:830)
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 Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Mattias Jansson
tf ekonomichef Krister Stralström
kanslichef Jakob Etaat
avdelningschef Sara Wrethed

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 Åsa Engwall eller tf ekonomichef Krister Stralström.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och tf
ekonomichef Krister Stralström 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 IngaLill Segnestam och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6.

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

Mattias Jansson

tf ekonomichef

Krister Stralström

kanslichef

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Karin Kärnekull Wallqvist

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Ildiko Kozak

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

redovisningsekonom

Johan Dykhoff

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Karin Kärnekull Wallqvist, eller den hon utser, ges
rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2017-01-09

Punkt 5: avdelningschef Sara Wrethed har tagits bort och ersatts med förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Inga-Lill Segnestam.
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Punkt 6: redovisningsekonom Camilla Engström har slutat i kommunen och
tagits bort.
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§ 39
Anmälningsärenden (KS/2016:23, KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 december 2016, dnr KS/2016:87.
Anstånd – uppdrag till nämnder avseende rutiner för ansökan om statsbidrag, dnr KS/2017:99.
Protokoll från AB Vårljus 2016-12-06, dnr KS/2016:254.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-02-01, dnr
KS/2017:53.
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§ 40
Delegationsärenden (KS/2017:21)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2016-12-01—2016-12-31, dnr KS/2016:88.
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2017-02-16—2017-03-05
(beslut 2017-01-25, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-08—2017-02-13
(beslut 2017-01-25, dnr KS/2017:25).
Kanslichefen

Sörmlandsleden – Ansökan om verksamhets- och skötselbidrag för år 2016.
(beslut 2017-01-12, dnr KS/2015:652).
Upphandlingschefen

Redovisning av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning 2016-12-30,
dnr KS/2016:24.
Förordnande av tjänsteförrättande upphandlingschef
2017-01-30—2017-02-20
(beslut 2017-01-24, dnr KS/2017:25).
HR-chefen

Fördelning av kommunstyrelsens medel i löneöversyn 2017
(beslut 2017-01-31, dnr KS/2016:745).
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§ 40
Uppdrag – Närdemokrati (KS/2017:96)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillsätta en politisk arbetsgrupp som uppdras att utreda och komma med
ett betänkande för hur Botkyrkas närdemokrati kan utvecklas.
2. Betänkandet ska återrapporteras senast 30 september 2017.
Ärendet

I Botkyrka har vi många metoder för medborgare att vara delaktiga i bygget
av kommunen. Botkyrkaborna är dock inte nöjda med sin möjlighet att
påverka. Det syns också tydligt i kommunens medborgarundersökning att
medborgarna inte i tillräckligt hög utsträckning upplever att de kan vara
med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.
Botkyrkaborna ska kunna vara med och utveckla sin kommun. Vi är 90 000
experter på just Botkyrka, detta vill jag att vi utnyttjar genom en bättre närdemokrati.
Därför vill jag tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda och vända på alla stenar för att utveckla Botkyrkas närdemokrati. Arbetsgruppen ska bestå av politiker och stödjas av tjänstemän i den definierade medskaparprocessen.
Deras betänkanden ska gälla alla de insatser som vi idag har om närdemokrati och andra metoder för utvecklad närdemokrati. Gruppen får gärna söka
expertråd, besöka andra kommuner eller liknande.
Gruppens betänkanden kan komma i form av förslag på utredning, förslag
på nya arbetsmetoder, förslag på att avsluta vissa arbetssätt till förmån för
andra.
Arbetsgruppens betänkanden ska återrapporteras innan sista september för
att på så vis kunna användas i kommande budgetarbete samt kommande
UNO (utredning för nämndorganisation).
Sammankallande av gruppen ska vara utbildningsnämndens ordförande.
Gruppen ska givetvis också involvera medborgare i processen.
Yrkande

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

22[24]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-06

§ 42
Huvudsponsorskap av 25manna orienteringstävling
(KS/2017:77)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan och beslutar att vara huvudsponsor
för 25manna orienteringstävling i år 2017.
2. Totalt beviljas arrangemanget 300 000 kronor och tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arrangörerna teckna ett huvudsponsoravtal med Tullinge
SK och IFK Tumba SOK.
4. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med äskande från kommunstyrelsens medel till förfogande för
samlade merkostnader med anledning av tävlingen.
Reservationer

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

Tullinge SK och IFK Tumba SOK har gemensamt inkommit med en bidrags/sponsringsansökan för genomförandet av 25manna orienteringstävling. Totalt är ansökan på en summa om 350 000 kronor. Tävlingen
kommer äga rum 7-8 oktober 2017 i skogarna runt Vårsta.
2012-03-05 antog kommunstyrelsen en liknande ansökan för tävling det
året. Då beslutades om huvudsponsorskap samt anslag på 300 000 kronor.
Motivering

25 manna orienteringstävling är en av de större idrottsarrangemang som sker
i Botkyrka, med över 10 000 besökare. Som kommun har vi höga ambitioner om att vara möjliggörare för breddsporten och för föreningslivet. Vi har
också som kommun en bra chans att marknadsföra platsen och kommunen.
Tävlingen är världens tredje största orienteringsstafett och innehåller 25
sträckor där världens bästa orienteringsklubb koras. Lagsammansättningen
ska bestå av alla åldrar, damer och herrar. Cirka 400 lag kommer att delta
vilket innebär ungefär 10 000 löpare plus ledare och publik.
Tävlingen är ett uppdrag av Stockholms orienteringsförbund som arrangeras
av en 25 mannaförening bestående av tio klubbar från hela distriktet. 2-3 av
dessa klubbar har huvudansvaret vart 5:e år, 2017 är det Tullinge och
Tumba som arrangerar tävlingen.
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Arrangörerna erbjuder i sin ansökan kommunen om att få bli huvudsponsor
för arrangemanget. Som huvudsponsor erbjuds kommunen möjligheten att
använda arrangemanget som ett sätt att marknadsföra kommunen.
Därmed föreslår vi att kommunen blir huvudsponsor för arrangemanget och
ingår i ett sponsorsavtal för att genom arrangemanget marknadsföra
kommunen och platsen Botkyrka.
Yrkande

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) och Kia
Hjeltes (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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Ärende 42

Huvudsponsorskap av 25manna orienteringstävling (KS/2017:77)

Moderaterna anser att 300 000 kronor för ett huvudsponsorskap är alldeles för mycket
skattemedel att lägga på ett enskilt evenemang som detta. Även sett i relation till vad ett
huvudsponsorskap kan erbjuda, i form av marknadsföring etc.
Vi menar på att kommunen ska kunna vara sponsor ändå, men till en maximal kostnad
av 50 000 kronor. Utöver det behöver inte kommunen fakturera för arbetstimmar för
personal (exempelvis inom kommunikation, eller Lida) eller lokalanvändning. Det är
trots allt kommunen som upplåter mark och kan, utöver detta, underlätta
trafikhanteringen, logi- och frukostservering (upplåtande av skollokaler), IP-skogen,
hjälp med dusch/tillfälliga och portabla WC-lösningar, låna ut tält och eventvagnar.
Vi ställer oss vidare frågande till att arrangörerna äskar 350 000 kronor av skattemedel i
syfte att generera ett överskott till sina egna föreningar. Grundprincipen för all
vuxenverksamhet är att den ska vara i princip egenfinansierad. Den här typen av
arrangemang får helt enkelt ta ut kostnadstäckande (eller överskottgenerande)
deltagaravgifter. Behöver föreningar mer pengar för sin ordinarie idrottsliga
föreningsverksamhet som riktar sig till våra medborgare, så bör de gå via att äska detta
ur ordinarie föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden och där behandlas utifrån
samma parametrar och kriterier som alla andra idrottsföreningar.
Sammantaget ser vi det positiva i att Botkyrka står värd för ett större idrottsevenemang
som detta, men då summan är för hög och då kommunalägda (skatte- och
taxefinansierade bolag som SFAB och SRV) bolag också är med och finansierar det
hela vill vi bromsa ner det kommunala anslaget lite.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att
att
att

att

Kommunstyrelsen beviljar ansökan och beslutar att vara huvudsponsor för
25manna orienteringstävling i år 2017,
bevilja arrangemanget 50 000 kronor och tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande,
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans
med arrangörerna teckna ett huvudsonsorsavtal med Tullinge SK och IFK
Tumba SOK, samt
Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma
med äskande från kommunstyrelsens medel till förfogande för samlade
merkostnader med anledning av tävlingen.

Jimmy Baker

Kia Hjelte
Sid 1 (2)

Sid 2 (2)

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.40

Datum: 2017-02-06, bilaga

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ
Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Bulduk Deniz, led
Olsson Fredrik, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Ingren Lena, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Robert Aslan (S). Serkan Köse (S) närvarande från 16.20

X
X
X
X
X
X
X

Närvarande från 16.05

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Robert Steffens (C)

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

