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Plats och tid

Kommunalhuset 2:3, kl 16:00-18:00

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Krister Stralström
(tf ekonomichef), Marica Nordwall (kommunikationschef), Jakob
Etaat (kanslichef), Carl Widercrantz, Fredrik Andersson, Johannes
Svensson, Willy Viitala (politiska sekreterare), Sara Hultqvist
(kommunsekreterare).
Mats Einarsson (V), Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 4, 2017-03-09

Sekreterare

Paragrafer

43 - 60

Erika Rönnestig

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

Jimmy Baker (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-06

Anslaget den

Nedtas den

2017-03-15

2017-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Erika Rönnestig
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-06

§ 43
Årsredovisning 2016 – Kommunstyrelsen (KS/2017:109)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att kvarstående kostnader om 176 000
kronor ombudgeteras till år 2017 från beslut i kommunfullmäktige
2016-04-28, § 73 – kommunens årsredovisning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för ärendeoch dokumenthanteringssystem 9,5 miljoner kronor, ombyggnation av
nya lokaler för medborgarkontoret i Hallunda 1,4 miljoner kronor samt
systemmodul för direktuppföljning 0,1 miljoner kronor ombudgeteras
till år 2017 – kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2016 för kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2016.
Nedan redogörs för ett antal betydelsefulla händelser under 2016.
Botkyrka kommuns satsning i Almedalen hade medborgarnas fokus med
"Pop-up-kommunen". Botkyrka kommun ville möjliggöra för föreningar,
näringsliv och civilsamhället i Botkyrka att nätverka och göra sin röst hörd.
Över 35 aktörer från kommunen och 1500 externa besökare besökte
kommunens aktiviteter. Kommunen fick en nominering ”Innovativast i
Almedalen” och utnämningen ”Coolast i Almedalen”.
En omfattande satsning på trygghet har gjorts inom områdesutvecklingsarbetet, särskilt i stadsdelen Hallunda-Norsborg. I Hallunda-Norsborg har
det pågått ett parallellt arbete med ett långsiktigt utvecklingsprogram för
stadsdelen och ett detaljplaneprogram för Brunnaområdet närmast E4/E20.
Under hösten har byte av telefonileverantör påverkat verksamheterna
mycket. När detta är på plats så kommer vi att kunna ge medborgarna högre
tillgänglighet till kommunens verksamheter.
En uppgradering av ekonomisystemet gör arbetet lättare med brukare och
kunder i olika verksamheter samt ett effektivare arbetsverktyg för kommunens anställda att arbete med. Vidare har sve-fakturor (elektroniska fakturor)
införts vilket snabbar upp arbetet med leverantörsfakturor och blir smidigare
i arbetet med leverantörer.
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Botkyrkas app har under året förbättrats, baserat på inkomna medborgarförslag och synpunkter. Appen ger nu möjlighet att bifoga bilder (synpunkter
och medborgarförslag), ange plats (medborgarförslag), att spara sina personliga kontaktuppgifter för smart återanvändning i appen samt att kunna få en
sammanställning av sitt medborgarförslag via epost. Samtidigt som dessa
förbättringar genomförts har också motsvarande tjänster på botkyrka.se
givits samma möjligheter.
Ett omfattande arbete har gjorts 2016 med ett förslag på strategi med
tillhörande riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, allt för att ha en jämlikare
kommunal service för Botkyrkaborna. Förslaget innebär att vi slår ihop
strategiska styrdokument för flera sakfrågor – interkultur, jämställdhet,
folkhälsa, hedersrelaterat våld och förtryck samt tillgänglighetsfrågor.
Vi tror att detta ger en tydligare kraft och styrning för en jämlikare kommunal service för Botkyrkaborna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-08.
Särskilda yttranden

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Av årsredovisningen framgår att endast 30 % av Tullingeborna upplever att de kan vara med och
påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Statistiken visar att det finns ett stort
demokratiunderskott och ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.
Det finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Botkyrka har blivit
en alltför stor och spretig kommun med en tungrodd administration. Tullingeborna känner sig
åsidosatta och maktlösa.
Samtidigt framhåller Botkyrka sin satsning på Almedalen där kommunen fick utnämningen
"Coolast i Almedalen". Men frågan är vilken nytta Botkyrkas skattebetalare har av detta? Hade det
inte varit bättre om Almedalspengarna använts lokalt i kommunen?
Med tanke på hur dåligt närdemokratin fungerar i Botkyrka menar vi att kommunen framöver inte
ska delta i Almedalen. Istället bör dessa skattemedel satsats på lokalt demokratiarbete. Varför inte
skapa evenemanget ”Albydalen” och andra lokala arrangemang där kommunala vardagsfrågor
debatteras? Det ger inte utnämningar som ”Coolast i Almedalen”, men långsiktigt är det viktigare
för den lokala demokratin.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
	
  
	
  
	
  
	
  

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 43: Årsredovisning 2016 – Kommunstyrelsen (KS/2017:109)
Vi har tidigare framhållit att det behövs ordentlig uppföljning av större IT-investeringar och
ifrågasatt om investeringarna ger avsedd effekt gällande den interna effektiviteten och att nå ut till
medborgarna. Det är av stor vikt att göra förhandskalkyler inför återkommande IT-investeringar
och noggranna uppföljningar av dessa investeringar. Det är därför glädjande att se att IT-enheten
har arbetat mer med långsiktig planering av IT-investeringar som lett till en återhållsamhet under
2016. Vi hoppas att man kommer att fortsätta med detta.
Vi har tidigare fått information om en upphandling med Ungdomsenkäten som skulle
genomföras under våren 2016 bland unga i hela länet. Då siffrorna för psykisk ohälsa ser
ytterligare lite sämre ut för året, speciellt för unga tjejer så hoppas vi få mer information och
analys om orsaker till psykisk ohälsa bland unga samt en kommunal handlingsplan som följd för
detta. Tar man inte itu med dessa problem och följer upp så kan det påverka både skolgång och
framtida arbete avsevärt och skapa ett utanförskap genom arbetslöshet eller problem med
missbruk m.m. för en allt större grupp unga.
Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på totalt 4 362 000 kronor mot budget.
Redan i budget 2016 saknades två stora poster på totalt 2, 5 mkr för Botkyrkafestivalen 1 mkr
och skyltprojekt 1, 5 mkr. Varför saknades dessa poster? För övrigt har kommunikations- och eenheten har ett underskott på 3 953 000 kronor varav felbudgeteringar är den stora avvikelsen
gällande kommunportalen och intranätet. Hur kommer det sig att man gjorde en sådan stor
felbedömning i kostnader för detta?

Tumba 2017-03-06
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-06

§ 44
Återrapportering av projektet 13 nya förskolor
(KS/2016:848)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att byta inriktning på projektarbetet för
ramupphandling av renovering/nybyggnation av 13 förskolor som
tidigare beslutats av kommunfullmäktige (KS/2015:733). Från
upphandling av ramavtalsentreprenör till upphandling och byggnation av
industriellt modulbyggda förskolor.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med
utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre första förskolorna, för
att avgöra hanteringen av resterande 10 förskolor.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden strävar kontinuerligt efter att skapa de bästa möjliga
förskolorna för Botkyrkas barn. Vi står i dagsläget inför en stor utmaning
där många av våra förskolor behöver renoveras/byggas nya på en och
samma gång. För att klara av denna utmaning behöver vi kostnadseffektivitet så väl som leveranssäkerhet. Detta utan att tumma på våra barns
pedagogiska miljöer.
Den rapport som utbildningsnämnden beställde från tekniska förvaltningen
den 8 december 2016 fastställer att industriellt modulbyggda förskolor har
möjlighet att uppfylla de höga krav som vi ställer på våra förskolelokaler
samtidigt som vi ökar kostnadseffektiviteten och leveranssäkerheten för
byggnationen av förskolorna.
Vinsterna med att välja modulbyggnationsformen är att den är cirka 5 400
kronor billigare per kvadratmeter, än det platsbyggda alternativet. Vilket
förväntas motsvara 10 miljoner kronor per byggd förskola. Detta ger oss
möjlighet att genomföra betydande kvalitetshöjningar på bland annat förskolornas utomhusmiljöer och annan gestaltning. Samtidigt som vi håller
kommunens investeringskostnader nere.
Därför föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att byta inriktning
på projektarbetet för ramupphandling av renovering/nybyggnation av 13
förskolor som tidigare beslutats av kommunfullmäktige (KS/2015:733).
Från upphandling av ramavtalsentreprenör till upphandling och byggnation
av industriellt modulbyggda förskolor.
För att säkra kvalitén i projektet finner nämnden det viktigt att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
utvärdera projektet i och med byggnationen av de tre första förskolorna.
Visar utvärderingen att modulförskolorna uppfyller kraven avseende kost-
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nadseffektivitet, leveranssäkerhet och lokalernas anpassning till pedagogik,
så uppförs resterande 10 förskolor enligt samma förfaringssätt.
Oavsett vilken produktionsmodell som våra förskolor byggs efter så behöver
nämnden revidera lokalprogrammet för ny-, om- och tillbyggnad av
förskola. Detta för att skapa flexiblare riktlinjer som är mer anpassade till
dagens förutsättningar och som i större utsträckning förhåller sig till
förskolans närmiljö.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-07, § 4.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Tullingepartiet står bakom kostnadseffektiva lösningar men vill samtidigt betona att billigast inte
alltid är bäst. Vinsten med att välja modulbyggnader är ca 5 400 kronor per kvadratmeter. Det
viktigaste är dock att förskolorna är ändamålsenliga för eleverna.
En annan väsentlig aspekt är att de nya byggnaderna harmonierar med befintlig miljö. För att
karaktären ska bibehållas bör nybyggnationen smälta väl in i den omgivande miljön. Om
kommunen ska vara attraktiv för både medborgare och besökare måste hänsyn tas till det estetiska.
I Tullinge finns tyvärr många exempel på ”baracklösningar” som förfular miljön. Det framgår med
all önskvärd tydlighet att estetik inte har ingått som en del i upphandlingarna. Byggnaderna ger ett
trist och torftigt intryck för den som besöker kommunen.
Oavsett vilken typ av förskolor som byggs framöver vill Tullingepartiet slå ett slag för att estetiken
måste vara en viktig del av planeringen.
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
	
  
	
  
	
  
	
  

SÄRSKILT YTTRANDE 2017‐03‐06

Ärende 44: Återrapportering av projektet 13 nya förskolor
Vi är glada att man i kommunstyrelsens förslag äntligen är beredd att ta ett beslut som skulle
kunna motverka de ständiga budjetöverskridandena i åtminstone byggnationen av
kommunens förskolor.
Detta grepp att bygga med industriellt byggda moduler har sedan många decennier med stor
framgång används vid byggandet av det flesta villor som har byggts i Sverige. Dessa
villamoduler håller oftast mycket hög kvalitet till låg kostnad och är i sig snarlika de moduler
som förskolor skulle kunna byggas av. Man kan bara förvånas över att man inte sedan lång
tid tillbaka har använt sig av detta sätt att bygga rationellt.
Förmodligen beror denna vurm för platsbyggen på en tro, att det i Botkyrka skulle finnas
alldeles speciella behov som var gång på nytt måste få en specifik lokal lösning. Märklig nog
tycktes dessa behov även skifta från den ena förskolan till den andra.
Som i fallet med förskolan Ugglan upptäcktes det ett lokalt specialbehov med en arkitektur
som skulle sticka ut. Här spenderades mycket skattemedel utan någon annan nytta utöver
den för vanliga, för att kunna få ett ”Samhällsbyggarpris för byggnadens arkitektoniska
utformning”. Intresserade som vill titta på denna förskola måste leta länge för att hitta den.
När det gäller t.ex. de nyaste förskolebyggnader, Sörgården och Granen, är det inte lätt att
förstå de skilda behov som har lett till att man under samma byggnadsår varierar
värmeisoleringen i ytterväggarna mellan 22 cm i det ena fallet och 33 cm i det andra.
Men det allvarligaste brukar ske sedan alla beslut och budjeten har tagits, samt även
kontrakten för byggnationen undertecknats. Det är först nu som alla nya upptäckter och
önskemål kommer, som leder till att budgeten spräcks med råge.

Det är därför av yttersta vikt att man kan förhindra att dessa senkomna ändringar får gehör
även när förskolorna byggs med dessa industriellt byggda moduler.
I övrigt så lämpar sig byggandet med industriellt byggda moduler alldeles utomordentligt bra
för lokala byggföretag. Därmed gynnas även den lokala arbetsmarknaden.
Lars Johansson (L)
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§ 45
Utökad investeringsram för genomförande av
reinvesteringsprojekt – Albybron (KS/2017:152)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden en utökad
investeringsram år 2017 med 6 900 000 kronor för genomförande av
projektet.
Finansiering sker genom ökad upplåning.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), Anders Thorén (TUP) och Stefan Dayne (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Albyvägens bro över torget i Alby centrum byggdes samtidigt med
bostäderna i området i början på 1970-talet. Bron förvaltas idag av
kommunen. Under 1999 gjordes den senaste större åtgärden på bron. Då
byttes brons fogar vid övergången mellan mark och brobanan.
Under 2016 uppmärksammades att skador i form av sprickor och lös betong
uppträder på brons landfästen och partiellt även i brobaneplattan. I programmet för framtida Alby föreslås att bron ska rivas före år 2030 och ersättas med en väg. Det är dock inte möjligt att avvakta åtgärdandet av skadorna
på Albybron utan att detta får betydande konsekvenser för framkomlighet
och tillgänglighet.
Projektet medför ökade kapitalkostnader med cirka 500 000 kronor per år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-14, § 37
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar på
återremiss av ärendet, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-03-06
Ärende 45

Utökad investeringsram för genomförande av
reinvesteringsprojekt Albybron (KS/2017:152)

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet anser att
det inte är det bästa alternativet att, som majoriteten vill, lappa och laga en bro som
inom en snar framtid ändå kommer att rivas.
Delar av Albyvägen som går förbi Alby Centrum är i själva verket en bro. Man har
upptäckt sprickor i bron som kräver åtgärder. Kostnaden beräknas till c:a 7 miljoner
kronor och reparationstiden c:a ett halvår.
I samhällsbyggnadsnämnden yrkade delar av oppositionen avslag med hänvisning till
att det redan beslutade ”Stadsbyggnadsidé Alby” föreskriver att bron skall rivas, att
vägen tas ned till marknivå och blir en gågata invid nytt, ombyggt centrum.
Vi anser att det är bättre att vi tar kostnaden nu istället för att ”köpa oss 10-12 år” till
som ytterligare fördröjer ”Stadsbyggnadsidé Alby” och där sannolikt kostnaden inte
kommer att vara lägre om 10 år, utan snarare högre.
Med vår handlingsväg får omdaningen av Alby en skjuts. I nära anslutning till området
är det ju redan klart med 670 nya bostadsrätter (Titania) samt 220 nya bostadsrätter
(SHH). Ett par platser till är också under uppsegling med ytterligare bostäder.
Alby skulle även utifrån trivsel- och trygghetsaspekter behöva ett lyft och därför är det
är hög tid att vi tillsammans tar ansvar för att utvecklingen av Alby tar fart idag – och
inte imorgon.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

återremittera ärendet för att få klarhet i kostnaderna för alternativet att riva bron.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)
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§ 46
Slutrapport: Bergfotsvägen (KS/2017:150)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojekt
Bergfotsvägen 9162.
Sammanfattning

Resultat för projektet som helhet ger ett överskott på 3 286 000 kronor
beroende på VA:s överskott på 3 900 000 kronor.
Exploateringen kommer att ge ett underskott på 587 000 kronor, beroende
på att marken inte sålts utan upplåtits med tomträtt, vilket ger en årlig intäkt
på 336 000 kronor istället.
I förhållande till den budget som antagits för projektet redovisas ett överskott på cirka 2 000 000 kronor. Det större överskottet beror främst på att
VA-taxan ger högre anslutningsavgifter än beräknat.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-14, § 29.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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§ 47
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem - beviljande av
ansvarsfrihet (KS/2016:329)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet
Botkyrka Huddinge Salem ansvarsfrihet för verksamheten under 2015.
Sammanfattning

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 har överlämnats till
kommunen.
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. På grund av ett administrativt missförstånd är tyvärr beslutet försenat.
Jäv

Mats Einarsson (V) och Robert Aslan (S) anmäler jäv och deltar ej i
beslutet.
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§ 48
Svar på motion: Kriterier för biståndsbedömning för vårdoch omsorgsboende (M) (KS/2016:744)
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

Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en motion: Kriterier
för biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende. Ett ökat antal äldre i
kommunen ställer högre krav på både omvårdnad liksom utförare av omvårdnad. Motionärerna anser att Botkyrka kommun idag inte har ett tillräckligt stort antal omvårdnadsplatser och boenden för personer med sådana behov. Konsekvenserna blir köbildning, höga kostnader för kommunen och
oroliga människor.
Utöver detta upplever motionärerna att kraven för att få ett positivt biståndsbeslut har ”hårdnat”, med allt fler avslag. Motionärerna föreslår att
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att omarbeta biståndskriterierna i
Botkyrka kommun för beslut om bistånd för vård- och omsorgsboende, så
att hänsyn tas till och också innefattar, faktisk hög ålder som ett kriterium.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-20.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-11-22, § 77.
Motivering

Alla som har ett behov av vård- och omsorgsboende ska få den insatsen
beviljad. Enligt vård- och omsorgsförvaltningen sker all biståndsbedömning utifrån individuella behov med stöd av kommunens riktlinjer för
biståndsbedömning. Kriterierna vid bedömning av en persons behov av en
plats på ett vård- och omsorgsboende är: 1) omvårdnadsbehovet ska vara
stort och varaktigt över hela dygnet, 2) om inte behov av hjälp nattetid finns,
ska det ändå finnas ett stort behov av närhet till personal och 3) egna upplevelser av oro orsakad av ohälsa som påverkar den sökandes förmåga att fungera i ordinärt boende. Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att när bedömning av behov av plats på ett vård- och omsorgsboende görs är hög ålder en faktor som handläggaren alltid beaktar i den samlade bedömningen.
Hög ålder i sig är dock inget eget kriterium, då hög ålder per automatik inte
innebär att det finns ett behov.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

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

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall
till ordförandeförslaget.
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§ 49
Svar på motion: Inför äldreboendegaranti för personer över
85 år (KD) (KS/2016:345)
Beslut

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

Aram El Khoury (KD), Stefan Dayne (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 95 lämnat en motion:
Inför äldreboendegaranti för personer över 85 år. Motionärerna anser att ett
välfärdssamhälle i hög grad kan bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen, något som måste vara
utgångspunkten för Botkyrka kommuns äldreomsorg. Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldrarna. Men med en stigande ålder ökar ohälsan
liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. En oviss bedömningsprocess med risk för avslag och överklaganden, är en orimlig påfrestning. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer
över 85 år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-20.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 69.
Motivering

Alla som har behov av vård- och omsorgsboende ska beviljas den insatsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att särskilt boende kräver en biståndsbedömning för att kommunen ska kunna ge rätt till boende. Att tillhandahålla insatser med krav på biståndsbedömning, utan att genomföra en
utredning, strider mot bestämmelserna i kommunallagen och gällande rättspraxis. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att en viss ålder inte
är tillräckligt för att ta bort kravet på behovsprövning. Detta gör att det inte
är förenligt med gällande lagstiftning att undanta personer från detta krav.
Det finns också risk för att förslaget bryter mot likställighetsprincipen,
vilken slår fast att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar utan saklig grund
i speciallag. I detta fall finns det inte något stöd för detta i någon speciallag.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför till protokollet att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall
till ordförandeförslaget.

11[27]

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 49: Svar på motion: Inför äldreboendegaranti för personer över 85 år
(KD) (KS/2016:345)
Vi kristdemokrater anser att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och
ha tillgång till god vård och omsorg. Botkyrkas äldre ska ha en värdig äldreomsorg och känna sig
trygga i vetskapen om att de har rätt till äldreboende på ålderns höst.
Vi tackar för svaret på vår motion om att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för
personer över 85 år. Att förslaget avstyrks med hänvisning till likställighetsprincipen och där
utredning måste genomföras för insatser som kräver biståndsbedömning är en motivering som vi
godtar.
Vi anser dock att hög ålder är en relevant faktor som borde tas hänsyn till och väga tungt i
sammanhang då biståndsbesluten fattas.

Tumba 2017-03-06
Stefan Dayne (kd)
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§ 50
Svar på motion: Ännu fler hyresvärdar (M) (KS/2014:79)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-02-20 § 45 en motion från Jimmy Baker
(M) och Yngve RK Jönsson (M): Ännu fler hyresvärdar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att, tillsammans med AB Botkyrkabyggen, gå fram med försäljning
av ytterligare 1000–1500 lägenheter där allmännyttan idag antar en dominerande ställning. Antingen till externa ägare i form av exempelvis stiftelser
eller bolag eller till de boende själva, genom ombildningsprocesser. Som
skäl anges att nya hyresvärdar kommer in med andra idéer och infallsvinklar
vilket bidrar till att hyresgäster får fler alternativ att välja emellan. Likaså
anser motionärerna att områden med blandade upplåtelseformer och flera
konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. En
ytterligare försäljning skulle även stärka allmännyttan ekonomiskt och därmed leda till en positiv utveckling av kommunens bostadsområden.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om bostadsbyggandet, med målet att bygga Botkyrkastaden med 4000 nya bostäder nya hem - på fyra år. Genom att tillföra den boendeform som är minst förekommande i respektive stadsdel ska alla kunna finna den bostad som passar
sin livssituation utan att behöva flytta till en annan stadsdel.
Det innebär att vi ska bygga hyresrätter i de områden som idag har mycket
äganderätter eller bostadsrätter. På så vis kan unga få sin första bostad eller
äldre kan lämna sin villa och bo i mer anpassade lägenheter och vi kan
bygga bort den bostadssegregation som idag finns i kommunen.
I det arbetet ser vi att AB Botkyrkabyggen har en viktig uppgift men vi ser
också gärna att privata hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Däremot ser
vi inget behov av att i dagsläget sälja ut bostäder från AB Botkyrkabyggens
bestånd. Vi ser att det allmännyttiga beståndet är en viktig del i att vi ska
kunna ha ett socialt, ekonomiskt hållbart Botkyrka. AB Botkyrkabyggen har
vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomi och kunna genomföra de renoveringar som krävs i beståndet. Med det avslår vi motionen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
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AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2014-02-28.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 51
Svar på motion - Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M)
(KS/2015:87)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-01-29 § 19 en motion från Jimmy Baker
(M), Thérese Hellichius (M) och Andrei Ignat (M): Sälj fler lägenheter ur
allmännyttan! Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunledningsförvaltningen uppdraget att tillsammans med AB
Botkyrkabyggen, gå fram med försäljning av cirka 1000–1500 bostäder i
Storvreten, att försäljningen kopplas till ett krav att motparten åtar sig att
förtäta med nyproducerade bostäder i bostadsrättsform och/eller hyresrättsform samt att försäljningen kopplas till ett krav att parten ska möjliggöra för
en ombildning av cirka 10-20% av de köpta bostäderna. Som skäl anges att
nya hyresvärdar kommer in med andra idéer och infallsvinklar vilket bidrar
till att befintliga och potentiella hyresgäster får fler alternativ att välja
emellan. Likaså anser motionärerna att områden med blandade upplåtelseformer och flera konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. Enligt motionärerna skulle ytterligare en försäljning av bolagets
fastigheter i Storvreten även stärka allmännyttan ekonomiskt och leda till en
positiv utveckling i bostadsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2016-11-24.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om bostadsbyggandet, med målet att bygga Botkyrkastaden med 4000 nya bostäder nya hem - på fyra år. Genom att tillföra den boendeform som är minst förekommande i respektive stadsdel ska alla kunna finna den bostad som passar
sin livssituation utan att behöva flytta till en annan stadsdel.
Det innebär att vi ska bygga hyresrätter i de områden som idag har mycket
äganderätter eller bostadsrätter. På så vis kan unga få sin första bostad eller
äldre kan lämna sin villa och bo i mer anpassade lägenheter och vi kan
bygga bort den bostadssegregation som idag finns i kommunen.
I det arbetet ser vi att AB Botkyrkabyggen har en viktig uppgift men vi ser
också gärna att privata hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Däremot ser
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vi inget behov av att i dagsläget sälja ut bostäder från AB Botkyrkabyggens
bestånd. Vi ser att det allmännyttiga beståndet är en viktig del i att vi ska
kunna ha ett socialt och ekonomiskt hållbart Botkyrka. AB Botkyrkabyggen
har vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomi och kunna genomföra de
renoveringar som krävs i beståndet. Med det avslår vi motionen.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 52
Svar på motion: Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD)
(KS/2014:29)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-01-30 § 24 en motion från Robert
Stenkvist (SD): Trångboddhet i Botkyrkabyggen. Motionären föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen uppdraget att: Se över hur ägardirektiven för AB Botkyrkabyggen ska kunna förändras så att en kontinuerlig kartläggning av det allmännyttiga beståndet
genomförs i syfte att upptäcka trångboddhet. Se över hur ägardirektiven för
Botkyrkabyggen ska kunna förändras så att bolaget kan avhysa de som olovligen bor i andra- och tredje hand. Följa riktlinjerna för hur många personer
det lämpligen kan bo och vara skrivna i lägenheter av skilda storlekar vid
upprättande av bostadskontrakt. Som skäl anges att trångboddheten är ett
problem i vissa kommundelar, särskilt inom allmännyttan. Motionären anför
även att en alltför stor trångboddhet medför ett ökat slitage på ytskikten i
bostaden och att fastigheternas utrymningsvägar inte är dimensionerade för
överbelagda lägenheter. Motionären lyfter fram Landskronahems uthyrningspolicy, som tagits fram för att hindra trångboddhet, som ett gott
exempel.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2014-11-12.
Motivering

I Nya Botkyrka ska alla kunna hitta den bostad, det hem, som passar sin del
av livet. Därför har den rödgröna kommunledningen som mål att bygga
4000 nya bostäder på fyra år. Alla människor är värda ett bra och värdigt
boende och ska slippa bo extremt trångt. Trångboddhet påverkar vuxna som
barn. Till exempel kan trångboddhet för barn ha påverkan på skolresultat då
man inte har en plats att lugnt sitta och göra sina läxor.
Det råder idag stor bostadsbrist i Stockholmsregionen. Detta resulterar i
trångboddhet och en osäker bostadsmarknad. Den rödgröna kommunledningen ser det som sitt ansvar att bygga bort bostadsbristen och har
därför högt satta mål om att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år.
Genom att bygga blandat i alla våra stadsdelar ska fler kunna finna den
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bostad som passar deras livssituation och färre ska behöva bo trångt. I det
arbetet hoppas vi fler partier är villiga att ta sitt ansvar.
Idag sker stor del av trångboddheten som en effekt av EBO (eget boende).
Ett stort antal av de asylsökande som väljer formen för eget boende (EBO)
hamnar i ett fåtal kommuner där Botkyrka är en av dem. Migrationsverket
kräver idag endast en adress för att godkänna det egna boendet. Det gör att
många idag skrivs i trånga lägenheter med många fler personer än som är
tänkt och bra att bo med. Därför ser vi att man behöver utveckla EBO till ett
mer värdigt eget boende, där det ställs visst krav på bostaden som man
skrivs i. En sådan förändring i kombination med en kraftig byggnadstakt
skulle minska trångboddheten.
Vad gäller AB Botkyrkabyggens roll och uppgift så ser vi idag att de
sköter sitt uppdrag vad gäller trångboddhet, avhysningar och olovlig andrahandsuthyrning. Som kommunledningsförvaltningen beskriver utför de det
uppdraget och att de befintliga regelverken och ägardirektivet är tillräckliga.
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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§ 53
Svar på motion - Bolagisera ägandet och förvaltningen av
kommunens fastigheter (M) (KS/2017:59)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-01-29, § 19, en motion från Jimmy Baker
(M) och Yngve RK Jönsson (M): Bolagisera ägandet och förvaltningen av
kommunens fastigheter. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda
förutsättningarna för en samordnad förvaltning av kommunens fastigheter i
bolagsform.
Motionärerna anser att de kommunala fastigheterna ska organiseras i fastighetsbolag. En uppdelning av fastigheterna bör ske i olika bolag beroende på
fastighetstyp och verksamhetsinriktning. Bolagen bör då inordnas under ett
av kommunen bildat ägarbolag (moderbolag). Motionärerna anser att även
eventuella delägda fastigheter bör hanteras på samma sätt.
Motionärerna anser att en samordnad förvaltning av kommunens fastigheter
i bolagsform kommer att medföra att man lättare kan komma tillrätta med
problemen kring eftersatt och löpande underhåll. Följaktligen skulle detta
leda till en positiv inverkan på den kommunala ekonomin och en mer effektiv organisering av verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 32.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är det viktigt med ett effektivt ägande
och förvaltning av våra fastigheter. Välfärdsfastigheter är en mycket viktig
tillgång för en kommun och stärker samhällsbygget.
Tekniska förvaltningen bildades 1 januari 2015 genom att samhällsbyggnadsförvaltningen delades och vissa uppgifter flyttades från kommunledningsförvaltningen. Inför bildandet av den nya förvaltningen gjordes en sådan utredning som motionären efterfrågar. Utredningen, som gjordes av
konsultföretaget Solving Efeso, visade på att just förvaltning och ägande av
kommunens fastigheter bör ligga under den nya tekniska förvaltningen.
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Till det ska tilläggas att nämndorganisationen och kommunens organisering
alltid utvärderas och ses över i utredningen om nämndorganisation (UNO)
som görs inför varje mandatperiod. Med den beskrivningen anser vi motionen som besvarad.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) anför till protokollet att de vid
yrkanderätt hade yrkat bifall till motionen.
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§ 54
Svar på motion: Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten (M) och (L) (KS/2015:440)
Beslut

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

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

Lars Johansson (L) och Jimmy Baker (M) har i en motion till kommunfullmäktige 2015-05-28 § 92, föreslagit att kommunfullmäktige hos regeringen
ska begära att få ta över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten i
Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-08.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på motionen, bilaga.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
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Tullingepartiets bedömning är att Svenska kyrkan, som idag är huvudman för
begravningsverksamheten i Botkyrka kommun, klarar uppgiften med god kvalitet. Kyrkan sköter
sitt uppdrag på ett bra sätt och det skulle sannolikt innebära en mängd problem om kommunen tar
över verksamheten.
Botkyrka kommun har redan stora problem med att hantera sin nuvarande organisation. Vi ser
därför inga fördelar med att utöka kommunens åtaganden med gravadministration som kräver
personal, maskiner och lokaler m.m.
Vi yrkar därför
att
motionen avslås
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
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SÄRSKILT YTTRANDE

Svar på motion – Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten
För att bättre möta de krav religionsfriheten ställer och skapa en
principiellt hållbar ordning för en verksamhet som så påtagligt är
en uppgift för samhället, anser Vänsterpartiet att begravningsväsendet inte till helt övervägande del ska handhas av ett enskilt
trossamfund utan övergå till kommunerna, såsom redan är fallet i
Stockholm och Tranås. Denna förändring bör dock åstadkommas
på nationell nivå genom en ändring av lagstiftningen.
Mats Einarsson (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-06

§ 55
Revidering av idrottsprogram för Botkyrka kommun
(KS/2017:144)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på revidering av det kommunövergripande program för idrottsområdet i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2016-11-08.
2. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast juni 2018.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett reviderat
idrottsprogram för Botkyrka kommun för perioden 2018-2022. Utvärderingen av tidigare idrottspolitiska programmet 2012 – 2016 visade att det varit
ett effektivt verktyg för att åstadkomma förändring, exempelvis för att skapa
fler spontanidrottsytor, stärka organiserad spontanidrott samt föreningslivets möjligheter att arrangera evenemang. Ett utvecklingsområde i
kommande program är att göra nämndernas roll och uppdrag tydligare.
Andra faktorer som bör tas med är de ökande socioekonomiska skillnaderna
och allas rätt till fysisk aktivitet, att bygga in främjandet av fysisk aktivitet
och idrott i den fysiska samhällsplaneringen samt främja att det lokala
föreningslivet kan nå Riksidrottsförbundets nya mål gällande livslång idrott.
Programmet inriktas på det livslånga idrottandet och att tillgängliggöra
fysisk aktivitet för alla Botkyrkabor, oavsett bakgrund och förutsättningar.
Idrottsprogrammet ska tas fram i bred samverkan med föreningsliv, medborgare, idrottsförbund och samtliga kommunala nämnder. Uppdraget
redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2018, efter
ett brett remissförfarande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-13, § 6.
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§ 56
Svar på revisionsskrivelse: Flyktingmottagning
(KS/2016:834)
Beslut

1. Kommunstyrelsen lämnar socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2017-01-13 som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens
flyktingmottagning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder att i uppdraget från
kommunfullmäktige 2016-11-24, § 209 Mål och budget 2017 med plan
2018-2020, avseende rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga
bidrag, även beakta fungerande rutiner för återsök.
Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört en
granskning avseende ändamålsenlighet i nämndernas styrning, genomförande och uppföljning av flyktingmottagandet. Revisionsfrågan är att
undersöka om nämndernas styrning, genomförande och uppföljning av
flyktingmottagandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. PWC lämnar tre
rekommendationer: 1) säkerställ att det finns tydliga mål och strategier
avseende flyktingmottagandet som ger vägledning för hela kommunen och
för de verksamheter som skapats med fokus på just detta arbete, 2) tydliggör
rutiner för handläggning avseende ensamkommande och säkerställ att det
finns förutsättningar att utföra arbetet i enlighet med riktlinjer och 3) berörda nämnder bör säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för
hantering av återsök. En genomgång av samtliga återsöksprocesser och
dokumentation av rutiner skulle öka kunskapen i organisationen och göra
återsöksarbetet mindre sårbart. Det bör också övervägas hur samordning av
återsöksarbetet skulle kunna se ut för att minska sårbarhet och optimera
arbetet.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-02-21, § 26.
Yrkande

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

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på revisionsskrivelse: Flyktingmottagning (KS/2016:834)

Moderaterna har tidigare anfört att Botkyrka behöver en flyktingpaus. Från att ha hävdat
att ”Sverige kan ta emot ytterligare 163 000 flyktingar” har Ebba Östlin (S), efter vad vi
kunnat läsa i lokaltidningen, kommit ikapp verkligheten och kommit överens med staten
om att kommunen ska få ett lägre antal än anvisat under 2017.
PWC konstaterar i revisionsskrivelsen att två av tre mål inte uppfylls och att det tredje
bara delvis är uppfyllt. Sammanfattningsvis är deras ”bedömning att nämndernas
styrning, genomgörande och uppföljning av flyktingmottagandet inte är helt
ändamålsenlig”.
Att alla kommuner ska ta sin del av ansvaret för den nationella migrationspolitiken är
alltjämt något som Moderaterna i Botkyrka länge förfäktat och fortfarande står fast vid.
I höstas gavs beskedet att kommunerna i Stockholms län ska lösa boende för 8 781
personer under 2017 och 12 250 under 2018. För Botkyrkas del blev antalet fastställt till
201 personer för i år. I februari i år justerades kommuntalet ned till 138. Botkyrka har i
ett historiskt perspektiv tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella
migrationspolitiken och tillsammans med bristen på bostäder innebär det att vi passerar
gränsen för vad vi klarar av.
Förra sommaren presenterades förslaget ”Ett gemensamt mottagande av nyanlända”.
Förslaget innebär att alla kommuner tvingas ta emot det antal nyanlända som
länsstyrelsen fördelar utifrån statens beslut. Antalet ändras med kort varsel och
möjlighet att överklaga beslutet saknas. Tillräcklig hänsyn till Botkyrkas tidigare
mottagande, socioekonomiska situation med sjunkande skattekraft och
utanförskapsproblematik saknas.
I kombination med att fördelningstalen primärt baseras på kommuners invånarantal och
arbetsmarknad, och inte tillgång på bostäder, har bostadsbristen blivit akut. Det faktum
att Botkyrka kommun inte har massor av tomma bostäder till sitt förfogande kanske inte
spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i
praktiken. När ett kommuntal är fastställt har vi två månader på oss att ordna med
bostäder till ett antal vi inte har möjlighet att påverka. Samtidigt har vi en lång
bostadskö och det tar många år från idé till att en bostad står färdig.
Den rödgröna politiken tvingar kommunen till tillfälliga modullösningar, att hyresrätter
som frigörs från allmännyttan riskerar att gå till nyanlända i stället för till bostadskön
och att kommunen på sikt kan tvingas köpa bostadsrätter. Det är inte rätt användning av
skattebetalarnas resurser, ökar spänningarna mellan olika grupper i samhället och
stänger ute vanliga medborgare som står i bostadskön.

Sid 1 (2)

Ska Botkyrka ha en rimlig chans att klara sitt lagstadgade ansvar behövs fem saker:
1. Bromsa utslussningen från asylboenden till kommunerna.
2. Se omedelbart över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till
snabbare bostadsbyggande.
3. Ge kommunerna möjlighet att påverka fördelningstalen.
4. Se över och avskaffa EBO.
5. Ett nollavtal med Migrationsverket för Botkyrka för de kommande åren.
De ekonomiska underskotten för såväl kommunsektorn som Botkyrka ser enl. bl.a. SKL
ut att bli rekordhöga för 2018-2019. Detta samtidigt som vi har en icke-fungerande
bostadsmarknad. Detta trots att staten inte betalar sina skulder till kommunerna för
kostnaderna för flyktingmottagandet. En skuld som för Botkyrkas del i augusti 2016
uppgick till över 90 miljoner kronor.
Det finns en överhängande risk att en naiv idealism i migrations- och
integrationspolitiken på sikt kommer gå ut över våra grundläggande välfärdsåtaganden.

Jimmy Baker
Kia Hjelte

Sid 2 (2)
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§ 57
Svar på remiss: Ordning och reda i välfärden (KS/2016:808)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2017-02-23 till Finansdepartementet som kommunens svar på remiss Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78).
Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att
säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är
avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till
den verksamhet där de uppstått. Utredningen har även haft i uppdrag att
analysera och se över de regelverk som i dag används när privata aktörer
anförtros att utföra välfärdstjänster. Vidare har det ingått i utredningens
uppdrag att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur
offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och
ledning samt tillfälliga asylboenden för asylsökanden. Slutligen har också
ingått att lämna förslag om hur regelverken kan ändras för att förbättra
förutsättningarna för idéburna aktörer.
Botkyrka kommuns samlade bedömning är att förslagen om en
vinstbegränsning samt förslagen om tillståndprövning, separat juridisk
person, undantag för tillfälliga asylboende och ägar- och ledarprövning bör
tillstyrkas.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-30.
Yrkande

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

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L) och Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på remiss: Ordning och reda i välfärden (KS/2016:808)

Alliansen i Botkyrka vet att när företag har tillåtits verka i välfärdssektorn har detta tagit
valfriheten till alla. Exempelvis har tillgängligheten till vård ökat med kortade
väntetider och dålig verksamhet och arbetsgivare kan numera väljas bort.
I företag är samtidigt vinsten en förutsättning för tryggheten. Säkerställandet av att
företaget inte stagnerar, utan med vinsten som buffert och investeringskapital kan säkra
utveckling och stabilitet. Vetskapen om att vinsten är ett kvitto på en kvalitativt bra och
långsiktigt hållbar verksamhet, som kan bygga en långvarig relation med både personal
och patienter. Förbjuds eller begränsas vinster i vissa av de företag som arbetar inom
välfärdssektorn – enbart ett fåtal sektorer är utpekade – så begränsas både valfriheten
och tryggheten.
Utredningen framhåller att välfärdstjänsterna inte primärt bör drivas av ett vinstintresse
då de inte är vilka tjänster som helst. Man menar att dessa tjänster har en grundläggande
betydelse för medborgarnas liv och hälsa. Någon reell definition av vad som ska ingå i
begreppet välfärdstjänster ges dock inte, då uppdraget enbart har varit att undersöka hur
vinster kan begränsas i tillhandahållandet av tjänster inom skola, vård, omsorg samt
asylboenden.
Denna begränsning är en brist och återkommer i utredningens resonemang om att ”det
bör införas en reglering som syftar till att offentliga medel som är avsedda för
välfärdverksamhet i huvudsak ska användas till den verksamhet medlen är avsedda för”.
Vi menar att alla skattemedel alltid ska användas så effektivt som möjligt.
Styrning av offentligt finansierad verksamhet i välfärdsföretag sker bäst på samma sätt
som för verksamhet som det offentliga driver själv: med tydliga kvalitetskrav,
leverenskrav, öppna jämförelser och självständig granskning från utomstående.
Bättre än den föreslagna vinstbegränsningsmodellen vore därför att införa en reglering
om att den verksamhet som inte klarar av att leverera önskvärd kvalitet inte längre ska
anförtros att utföra offentligt finansierade tjänster. Men inte ens en sådan reglering är
egentligen nödvändig då beställaren/finansiären av välfärdstjänster redan i dag äger
frågan om att utforma sina ersättningssystem.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-06

§ 58
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:

DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Andreas Froby (L)
Caroline Rhawi (L)
Ärendet
Följande avsägelse har inkommit:

Andreas Froby (L), ersättare i demokratiberedningen.
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§ 59
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 januari 2017, dnr KS/2017:50.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-02-03, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från folkhälsokommittén 2017-02-13.
Anstånd gällande Uppdrag mål och budget - Djupare analys av investeringsplanen 2018-2020, dnr KS/2017:143.
Nämndernas Mål och internbudget 2017, dnr KS/2017:103.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-03-01, dnr
KS/2017:53.
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§ 60
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 2017-01-01—2017-01-31, dnr KS/2017:51.
Kommundirektören

Förlängning av leasingavtal med Atea Finance AB
(beslut 2017-02-06, dnr KS/2013:273).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2017-02-20—2017-02-26
(beslut 2017-02-07, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2017-04-12—2017-04-13
(beslut 2017-02-16, dnr KS/2017:25).
Anställning av förvaltningschef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen från och med 2017-06-07
(beslut 2017-02-27, dnr KS/2017:56).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2017-03-06—2017-03-12
(beslut 2017-02-27, dnr KS/2017:25).
Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2017-03-01—2017-03-03, 2017-04-07—2017-04-13
(beslut 2017-02-20, dnr KS/2017:25).
Revidering – Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kulturoch fritidsförvaltningen 2017-02-16—2017-03-05
(beslut 2017-02-23, dnr KS/2017:25).
HR-chefen

Tvisteförhandling utbildningsförvaltningen
(beslut 2017-02-14, dnr KS/2016:791).
Lokal tvisteförhandling vård- och omsorgsförvaltningen
(beslut 2016-11-09, dnr KS/2016:166).
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Avdelningschefen för samhällsutveckling

Förordnande av tjänsteförrättande avdelningschef för samhällsutveckling
2017-02-27—2017-03-03
(beslut 2017-02-20, dnr KS/2017:25).
Kommunjuristen

Svar på skrivelsen: ”Ärende: Eftergifter + åtgärder i.e. bygge”
(beslut 2017-02-09, dnr KS/2017:118).
Beslut avseende upphandling
(beslut 2017-02-16, dnr KS/2016:630.
Svar på skrivelse angående bygglov m.m.
(beslut 2017-02-17, dnr KS/2017:118).
Beslut att endast delvis lämna ut en handling
(beslut 2017-02-28, dnr KS/2016:630).
Tf enhetschefen för medborgarkontoren

Statligt bidrag för kommunala hyresgarantier 2017
(beslut 2017-03-01, dnr KS/2017:170).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-18.00
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
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Ersättare S
Ersättare S
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Ersättare L
Ersättare C
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X
X

Aziz Youbert (S)
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