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§ 78
Kommunens årsredovisning 2017 (KS/2017:789)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2017.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsredovisningen – Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:
KS/2013:660, KS/2013:494, KS/2013:500, KS/2014:117, KS/2014:188,
KS/2013:122, KS/2015:121, KS/2014:318, KS/2014:557, KS/2014:522,
KS/2013:598, KS/2013:739, KS/2014:598, KS/2015:274, KS/2014:211,
KS/2014:290, KS/2015:411, KS/2015:296, KS/2015:369, KS/2015:141,
KS/2015:428, KS/2015:449, KS/2013:503, KS/2015:487, KS/2014:636,
KS/2014:588, KS/2015:705, KS/2015:401, KS/2012:478, KS/2015:868,
KS/2014:651, KS/2014:471, KS/2015:289, KS/2015:411, KS/2015:856,
KS/2015:244, KS/2016:259, KS/2016:367, KS/2015:251, KS/2016:431,
KS/2016:180, KS/2013:494, KS/2016:434, KS/2016:435, KS/2016:271,
KS/2016:270, KS/2015:579, KS/2016:364, KS/2015:562, KS/2016:674,
KS/2016:639, KS/2014:612, KS/2015:865, KS/2016:257, KS/2016:670,
KS/2015:698, KS/2014:290, KS/2016:807, KS/2017:96, KS/2016:834,
KS/2016:567, KS/2017:300, KS/2017:317, KS/2017:306, KS/2017:348,
KS/2017:314, KS/2017:550, KS/2017:550, KS/2013:263, KS/2015:371,
KS/2015:694, KS/2015:818, KS/2016:122, KS/2016:790, KS/2017:354,
KS/2017:157, KS/2014:362, KS/2014:154.
Sammanfattning

Årsredovisningen
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens Mål och budget 2017 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För tjugoandra året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt
resultat. Årets resultat är 261 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,2 procent
av skatteinkomsterna inklusive utjämningsbidrag, jämfört med det budgeterade resultatet på -13 miljoner kronor, är årets slutliga resultat en förbättring
med hela 274 miljoner i förhållande till budget. Framförallt beror det positiva resultatet på tre faktorer: reavinst vid försäljningen av fastigheten Sama-

2[42]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-11

riten, avkastning på pensionsavsättning och nämndernas sammantaget positiva budgetresultat.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på drygt
134 miljoner kronor. Reavinsten på försäljningen av fastigheten Samariten
har räknats av från resultatet. Dessutom har avkastningen från pensionsavsättningen räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Orealiserade förluster i värdepapper har tillgodoräknats.
Överskottet för VA-verksamhet ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Överskottet ingår därför inte i det justerade balanskravsresultatet.
I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:
Kommunfullmäktiges mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 41
indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.
I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2017 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.
I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar.
Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
I samband med att kommunens årsredovisning upprättas har kommunledningsförvaltningen sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade
uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Redogörelsen bifogas i särskild tjänsteskrivelse och i bilaga till denna. Redogörelsen innehåller totalt 163 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen
är slutförda eller om fortsatt arbetet pågår.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-22.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy Baker (M)
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 78: Årsredovisning 2017
Som Liberalerna i flera år påpekat är kommunens årsredovisning ett dokument som nästan är lika
viktigt som budgeten och som borde debatteras lika grundligt som denna. Detta eftersom vi i
årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna har använts. Årsredovisningen borde
användas mer som referens i hur man lägger upp planeringen för den kommunala verksamheten
framåt.
2017 års årsredovisning visar på ett överskott på 261 miljoner kronor eller motsvarande 5,2 procent av
skatteintäkterna. Det låter ju bra eftersom budgeten visade på ett befarat underskott på 13 miljoner.
Samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha som mål att lämna ett för stort överskott.
Det är som sagt skattepengar det handlar om och de ska användas på ett sätt så att det går jämnt ut
samt att balanskravet uppnås. Nämndernas nettokostnader gav ett överskott på 38 miljoner kronor.
Det får sägas vara ett steg i rätt riktning då överskottet 2016 var betydligt större
Till saken hör också att en stor del av överskottet beror på markförsäljningar samt
exploateringsintäkter och bra avkastning på pensionsplaceringar. Skatteintäkterna blev 48 miljoner
kronor högre än budgeterat, vilket givetvis också är bra.
Som Liberalerna påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela tiden
minskar eller ligger still. Dessbättre kan vi nu se en svag ökning för år 2017 till 86,9 procent av
rikssnittet. Det är bra och vi hoppas att den utvecklingen fortsätter. Ett mål måste vara att långsiktigt
ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna balansen i
ekonomin. Liberalerna anser att kommunen borde vara mer offensiv när det gäller företagspolitiken i
syfte att investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit företag för att därmed kunna öka
skattekraften.
Nettokostnaderna har ökat under året samtidigt som verksamhetens intäkter minskat och det är inte
bra. Men i ett läge där inflationen i Sverige allt jämnt är låg så är kostnadsutveckling i Botkyrka ändå
oroande. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör därför ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa kostnadsutvecklingen. Målet borde vara att högst
95 procent av intäkterna går till driften.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög även om den minskat något under året. Den ligger nu på 7,3 procent
men ändock 0,5 procent högre än länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att
minska sjukfrånvaron. Vi skulle gärna se att ytterligare åtgärder genomförs för att aktivt jobba med att
sänka sjuktalen.
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar. Alldeles för
stora som tvingat fram ökad upplåning. Under 2017 klarades självfinansieringsgraden av för andra
året och det är något som vi ser som positivt.
En årsredovisning är inte bara siffror och rena pengar. Den är också ett kvitto på hur kommunen klarat
av att leverera kvalitet till sina medborgare. Här finns mycket mer att göra. Vi vet att kommunen inte
klarar av flera av sina mål. Speciellt allvarligt är det när det handlar om tjänster inom
kärnverksamheterna.
Skulle Liberalerna få vara med och styra Botkyrka hade det blivit en uppryckning på många håll. Barn
ska få sin förskoleplats i tid, äldre medborgare som har behov av omsorgsboende eller hemtjänst ska
få det, kommunens personal ska vara tillgänglig för medborgarna m.m.

Lars Johansson (L)
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Ärende 78

Kommunens årsredovisning 2017 (KS/2017:789)

Vi kan konstatera att kommunen ger ett stort överskott på 261 miljoner kronor. Räknat mot
balanskravsresultatet är resultatet 134 miljoner kronor. Men, det finns likafullt
problemområden vi vill belysa.
Botkyrka har inte fullgod kvalitet i välfärdens kärna; såsom omsorgen, skolan, socialtjänsten
(som gör stort underskott, främst p.g.a. av flyktingrelaterade kostnader). Årsredovisningen
vittnar om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är bra - i jämförelse med andra
kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen. I nämndhandlingar och i
årsredovisningen kan vi läsa om hur gamla inte får platser på särskilt boende och om hur
kommunens hemtjänst är näst sämst i landet. I t.ex. Fittja är det bara ca 50 % av pojkarna som
uppnår gymnasiebehörighet. Samtidigt som kommunen gör stora överskott 2016 och 2017.
Kommunen har uppenbarligen ett för högt skatteuttag. Med tjugo års överskott borde
kommunen ha ett lägre skatteuttag.
Majoriteten borde ha gjort betydligt mer för att motverka och förebygga social oro och
organiserad kriminalitet. Endast 51 % anser att det är tryggt att leva i sin kommundel. Vi har
noterat att majoriteten har aviserat en blygsam trygghetssatsning, men det behövs mer.
Vi anser inte att den styrande majoriteten gör tillräckligt stora satsningar på den offentliga
miljön och grundläggande infrastruktur. Vi tänker på allt från underhåll av
fastigheter/vattenledningar/vägar till gestaltning och skötsel av parker och gångstråk.
Den här typen av överskott är dessutom orättvisa mot frihetskommuner som t.ex. Täby,
Danderyd och Solna, som år ut och år in håller kommuner som Botkyrka, Malmö och
Södertälje flytande genom den kommunala skatteutjämningen.
Som ett räkneexempel motsvarade 25 öre skattesänkning ungefär 37 miljoner kronor inför
2018. Om vi skulle ha sänkt skatten redan inför 2017 skulle vi ändå ha gjort ett överskott med
bibehållen nivå i välfärden; d.v.s. en skattesänkning hade inte påverkat kommuninvånarna
negativt.
Vi är vidare bekymrade över att överskottet varierar (och även blir större än förväntat) väldigt
mycket från år till år, även om man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har
inträffat, som försäljningen av Samariten i år. Hur står det egentligen till med
prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man när vi ser sådana fluktuationer sett över
tid - där kurvan går upp och ner?

Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi konstatera stora
skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och skillnader mellan de olika
kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt för låg.
Det är vidare anmärkningsvärt många i hela kommunen (46 %) som upplever en otrygghet där
de bor och som inte heller kan tänka sig att rekommendera en vän att flytta till det egna
bostadsområdet.
Det faktum att så lite som 34 % av Botkyrkabor över 65 år tycker det är tryggt att åldras i
Botkyrka (en markant försämring) borde stämma till eftertanke.
Sjukfrånvaron är fortsatt alldeles för hög bland kommunens anställda, vilket är något som
behövs tas på större allvar, genom att införa fler kontroller och mer uppföljning.
Vad gäller beroendet av externa skattemedel (i formen av bidrag) så svarar
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för över 1,5 miljarder kronor.
Botkyrka är fortsatt beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna.
Skattekraften ligger idag på 86,9 % av rikssnittet, vilket är en liten ökning och i sig positiv.
Men trenden sett över längre är tydlig och sjunkande - vid maktskiftet 1994/1995 kunde
Botkyrka stoltsera med att ligga över rikssnittet (101 %). Sedan dess har vi sett skattekraften
sjunka stadigt, med undantag för några få år. Majoriteten verkar inte på riktigt vilja vända på
den utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget. Detta, sett till
investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock följas av tuffare år då många och tunga
investeringar behöver göras framöver, som kommer att innebära en kraftigt ökad upplåning.
Inte minst inom skolsektorn.
Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen. Genom
gemensamt ansvartagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på länge. Vi
behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka ekonomin – samt
producera nya hyresrätter. Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i
Kommuninvest.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden
ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en
kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Vi är tveksamma till det särskilda målet om att lyfta fram ”hälsa, miljö och kreativa näringar”
som prioriterade branscher. Vi moderater har en positiv inställning till alla typer av
företagande och inte bara de som passar in i den rödgröna visionen som
”upplevelsekommun”. Det är därför välkommet att den nya näringslivsstrategin ser ut att rätta
till detta och stryker inriktningen mot kreativa näringar, hälsa och miljö.

Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson
Jimmy Baker
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§ 79
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 (KS/2018:177)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 1,1 miljoner kronor
på driftbudgeten och med 30,0 miljoner kronor på investeringsbudgeten
i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget
för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat
projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där
nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 1,1 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än nämndernas framställningar.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 30,8 miljoner
vilket är 0,8 miljoner lägre än nämndernas framställningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-16.
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§ 80

Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020 2022”.
Deltar ej

Östen Granberg (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget
2019 med flerårsplan 2020 - 2022” som innehåller måldokument, ekonomiska förutsättningar och uppdrag har beretts av den politiska majoriteten.
I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april om måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.
Efter beslut i kommunstyrelsen skickar sedan kommunledningsförvaltningen ut anvisningar för arbetet med yttrande till mål och budget till nämnderna.
Nämnderna ska från början av april till början av september arbeta med att
ta fram nämndmål som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till
fullmäktiges utvecklingsmål, analysera de preliminära budgetramarna, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och behov av investeringar
under planperioden.
Under september och oktober arbetar kommunstyrelsens budgetberedning
fram förslag till ”Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022” som
sedan fastställs av kommunstyrelsen i november och av kommunfullmäktige
i december.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-03
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
.
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Ärende 80: Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan
2020‐2022
Liberalerna kommer att i samband med behandling av budget för 2019 i december att lämna ett eget
budgetförslag eller stå bakom en majoritetsbudget ifall att vi hamnar i majoritet efter höstens val. Men
vi vill redan nu föra fram några tankar i detta yttrande.
Liberalerna anser att det går att föra en realistisk ekonomisk politik I Botkyrka som kan trygga
välfärden inom omsorg och skola.
För att detta ska vara möjligt måste kommunen och ytterst politiken välja. Välja en bra skola före
spektakulära projekt, välja en god omsorg om barn, äldre och utsatta före en ständigt svällande
byråkrati. Dessutom måste förutsättningar för fler jobb och företag skapas i kommunen. Detta kan ske
genom en politik som aktivt välkomnar och tar emot företag från många olika branscher. Åtgärder
måste också vidtas för att fler av de som står utanför arbetsmarkanden kommer in på den. Här är det
särskilt viktigt att Komvux och SFI är bra rustat.
Fler Botkyrkabor i jobb kommer att leda till att fler betalar skatt och att vi därmed får mer pengar till
den gemensamma välfärden.
Dessutom måste långsiktiga åtgärder vidtas för att öka skattekraften i Botkyrka. En skattekraft som
idag ligger långt under såväl riks- som länssnittet. Det görs delvis genom att, som nämnts ovan, att en
aktiv politik för jobb och företagande förs. Men också genom att kommunen bygger bostäder som
attraherar människor att flytta till Botkyrka och även till att bo kvar i kommunen när man vill skaffa sig
ett nytt boende.

Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-11

§ 81
Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS/2017:323)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att antagen översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning är aktuell.
2. Kommunfullmäktige beslutar att text om buller, näringsliv och miljökvalitetsnormer är inaktuell och ska därför inte längre gälla.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnaden av Kassmyraområdet kan
tidigareläggas och uppdrar åt kommunstyrelsen att överväga översiktsplanens utbyggnadsordning i samband med antagandet av Mål och budget för 2019-2022.
5. Kommunfullmäktige datumsätter tidigare lämnade uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden på följande sätt:
-

Vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från
Vårsta, ska återrapporteras senast 2018-12-31.

-

Ta fram ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att
översiktsplanens intentioner kan följas, ska återrapporteras senast
2019-06-30.

-

Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.
Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller om hela eller delar av den är föråldrad. 2017-08-04 fick
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att aktualitetspröva Botkyrkas
översiktsplan antagen i maj 2014.
Botkyrkas översiktsplan har sikte på år 2040. Översiktsplanen ger riktlinjer
för Botkyrkas utveckling genom fem planeringsstrategier, som bland annat
innebär att ge plats för 20 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetstillfällen och
samhällsservice.
Översiktsplanens viljeinriktning är prövad utifrån både aktualitet och efterlevnad. Botkyrkas översiktsplan är aktuell. Det finns tre textavsnitt i över-
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siktsplanen som bland annat efter lagändringar har blivit inaktuella och behöver strykas. Detta påverkar inte översiktsplanens intentioner. Det som var
den mest diskuterade frågan gällde säkerställande av dricksvattenresurserna
i Botkyrka. Ett följduppdrag ska trygga ett bättre kunskapsunderlag om det.
Tidigare lämnade, ej slutförda uppdrag i samband med översiktsplanens antagande, blir nu datumsatta.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-27.
Yrkanden

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 82
Revidering av bolagsordningar för AB Botkyrkabyggen och
Botkyrkabyggen Holding AB (KS/2017:416)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för AB Botkyrkabyggen.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för Botkyrkabyggen Holding AB.
3. Reviderade bolagsordningar för AB Botkyrkabyggen och Botkyrka
Holding AB tillställs bolagen för beslut vid bolagsstämma.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana styrelserna för AB Botkyrkabyggen och Botkyrkabyggen Holding AB att snarast sammankalla till en
extra bolagsstämma.
Sammanfattning

Bolagsordningen för AB Botkyrkabyggen fick sin nuvarande utformning år
2005, se kolumn nr 1 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
Vad gäller bolagsordning för Botkyrkabyggen Holding AB är den från 2013
och har för närvarande följande utformning, se kolumn nr 1 i bilaga 2 till
tjänsteskrivelsen. I Holdingbolaget finns en fastighet i Tullinge och köpeskillingen från försäljning av Albyberget.
I 10 kap 3 § kommunallagen (2017:725) åläggs fullmäktige vissa skyldigheter avseende det helägda aktiebolaget. Dessa kan kort sammanfattas på
följande sätt:
1.
2.
3.
4.

att ändamålet dvs syftet med verksamheten fastläggs,
att styrelseledamöter med suppleanter utses av fullmäktige,
att tillse att fullmäktige får yttra sig i ärende som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt,
att minst en lekmannarevisor enligt 10 kap aktiebolagslagen
(2005:551) utses av fullmäktige och att denne eller dessa hämtas ur
kretsen förtroendevalda kommunala revisorer med ersättare.

Botkyrkabyggen Holding AB:s gällande bolagsordning uppfyller inte fullt
ut kraven ovan. Genom att kommunen indirekt, via AB Botkyrkabyggen,
innehar alla aktier i Botkyrkabyggen Holding AB ska kommunfullmäktige
enligt kommunallagen utse samtliga ledamöter och lekmannarevisor samt se
till att fullmäktige får yttra sig i ärende som är av principiell beskaffenhet el-
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ler annars är av större vikt. Även i övrigt finns anledning att se över bolagsordningen.
AB Botkyrkabyggens bolagsordning uppfyller de lagstadgade kraven men
behöver ses över och skrivas om i vissa delar.
Bolagen har i samråd med kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun upprättat förslag till ändrad bolagsordning för AB Botkyrkabyggen och
Botkyrkabyggen Holding AB.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-27.
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§ 83
Tidigareläggning av investeringsmedel för inventarier till
Broängens sporthall (KS/2018:216)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige tidigarelägger investeringsmedel om 3 miljoner
kronor, för projektet ”Broängens sporthall, inventarier” från startår 2019
till startår 2018.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen rustar tillsammans med tekniska förvaltningen upp Broängens sporthall, samt gör en tillbyggnad för gymnastikidrott under 2018-2019.
Sporthallsbyggnaden har i projekteringsarbetets fördjupade analys visat sig
vara i bättre skick än tidigare befarat. Projekteringen blir därför klar våren
2018 och byggstart planeras till maj månad, vilket medför att merparten av
investeringskostnaderna uppkommer 2018 istället för som tidigare beräknat
2019. Inventarier för sporthall och gymnastiktillbyggnad kommer att behöva
köpas in under 2018.
Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringen
”Broängens sporthall, inventarier” från startår 2019 till startår 2018, det vill
säga att investeringsbudgeten på 3 miljoner kronor förs över från 2019 till
2018.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-03-27, § 16.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-09.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 84
Slutredovisning reinvesteringar verksamhetslokaler
(KS/2018:185)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av reinvesteringar verksamhetslokaler 2017.
Sammanfattning

Tekniska nämndens investeringsbudget tillfördes initialt ett anslag om
11 miljoner kronor (mkr) för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under
2017. Anslaget är bland annat avsett att användas för planerat underhåll av
lokaler. Medlen används i enlighet med Botkyrkas ekonomiska reglemente
samt reglerna för komponentavskrivningar. I samband med delår 1 godkände kommunfullmäktige ett tillägg om 44 mkr som tillfördes anslaget.
Totalt har reinvestering gjorts på 91 olika objekt. De mest omfattande planerat underhållsåtgärderna avser Botvidsgården 7 393 000 kronor (kr), Tallidsskolan 3 482 000 kr, Gruppboendet Däldvägen 3 013 000 kr, Storvretens
gruppboende 2 098 000 kr, Brantbrinks gruppboende 1 693 000 kr, Grindtorpsskolan 1 388 000 kr, Förskolan Fröhuset 1 368 000 kr, Kommunalhuset
1 331 000 kr, Förskolan Aspen 1 269 000 kr, Riksteatern 1 172 000 kr,
Banslättsskolan 1 139 000 kr, Brunna sporthall 1 022 000 kr. Totalt har 51,6
mkr upparbetats under året.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-03-12, § 22.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-02-07.
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§ 85
VA-investeringsfond för dagvattenhantering i norra Botkyrka (KS/2018:194)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. VA-investeringsfonden för dagvattenhantering i norra Botkyrka ska
kvarstå till 2022-12-31.
2. VA-investeringsfonden tas i anspråk då projektet slutredovisas och löses
upp under avskrivningstiden.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har beslutat att bygga nya reningsanläggningar för dagvattnet från norra Botkyrka. Kommunfullmäktige beslutade i november
2017 om en ny totalbudget för projektet, 150 500 000 kronor.
I samband med bokslutet 2011 inrättades en investeringsfond att använda
till projektet och denna fond föreslås kvarstå till 2022-12-31 då projektet beräknas slutredovisas. Därefter tas fonden i anspråk och löses upp under avskrivningstiden.
VA-verksamheten har arbetat med projektet men inte kunnat genomföra det
enligt ursprunglig plan varför det finns ett behov av att aktualisera frågan
om VA-investeringsfonden igen.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-03-12, § 19.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Yrkande

Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 86
Slutredovisning av VA-verksamhetens förnyelse av VAledningar med projektnummer 3954-3958 (KS/2018:186)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning för 2017 av projekt förnyelse och relining av VA-ledningar med projektnummer 3954-3958.
Sammanfattning

VA-verksamheten har under 2017 slutfört fem förnyelseprojekt inom ramen
för investeringsprojekten förnyelse av VA-ledningar och relining av VAledningar. Dessa slutredovisas som ett samlat investeringsprojekt. VAverksamheten har också påbörjat tre förnyelseprojekt som inte hunnit slutföras varför dessa projekt delredovisas till tekniska nämnden.
Beslutad investeringsram för 2017 var 14 miljoner kronor och totalt utfall
16,9 miljoner kronor. 15,1 miljoner kronor avser de projekt som slutredovisas (projektnummer 3954-3958) och 1,8 miljoner kronor avser de projekt
som delredovisas (3959-3961) till tekniska nämnden. Totalt blev utfallet
16,9 miljoner kronor.
Differensen beror på att det projektet som avsåg huvudvattenledningen,
sträckan mellan Tullinge och Tumba, var mer komplicerad än vad som var
möjligt att bedöma i förväg. Vidare krävde detta projekt extra schaktning,
hantering av förorenade massor och mer renovering på grund av dålig kondition i anslutande ledning.
Sammantaget bedöms genomförda projekt ha bidragit till att förbättra konditionen av ledningsnätet och till ökad leveranssäkerhet av vatten- och avloppstjänster till medborgarna.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-03-12, § 23.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-02-14.
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§ 87
Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB:s behov av investeringsmedel 2018 (KS/2018:122)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka
AB 1 000 000 kronor respektive 1 800 000 kronor för investeringar med
prioritet 1 enligt respektive styrelses prioritetsordning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att beviljade investeringsmedel disponeras
av kommunstyrelsen för att utbetalas till handläggande nämnd.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med
budgetberedningen inför 2019 beakta eventuella effekter på uppdragsersättningen av gjord investering för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB.
Sammanfattning

Hågelbyparken AB
VD för Hågelbyparken AB har vid styrelsemötet 2017-04-20 presenterat ett
behov av investeringar under 2018. Föreslagna investeringsprojekt redovisas med en prioriteringsordning för att visa vilka som anses vara mer brådskande att genomföra för att kunna upprätthålla en öppen och tillgänglig
park.
Styrelsen har vid styrelsemötet 2017-12-22 fastställt investeringsäskanden
för 2018 samt uppdragit till VD att översända dessa till ägaren/Botkyrka
kommun för vidare hantering. Samtliga förslag till investeringar som styrelsen föreslår finns redovisade i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
Upplev Botkyrka AB
VD för Upplev Botkyrka AB har vid styrelsemötet 2017-04-20 presenterat
ett behov av investeringar under 2018. Föreslagna investeringsprojekt redovisas med en prioriteringsordning för att visa vilka som anses vara mer
brådskande att genomföra för att kunna upprätthålla öppna och tillgängliga
anläggningar.
Styrelsen har vid styrelsemötet 2017-12-22 fastställt investeringsäskanden
för 2018 samt uppdragit till VD att översända dessa till ägaren/Botkyrka
kommun för vidare hantering. Samtliga förslag till investeringar som styrelsen föreslår finns redovisade i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsens förslag till investeringsplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsmedel för de projekt som styrelserna har gett prioritet 1. Dessa redovisas i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Investeringsmedlen
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återfinns i kommunstyrelsens investeringsbudget och överförs till respektive
handläggande nämnd. Bolagen får återkomma med övriga investeringar i
kommunens kommande arbete med budget 2019 med flerårsplan 2020 2022. Eventuella effekter av beslutade investeringsmedel beaktas i samband
med budgetarbetet inför 2019.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201801-03.
Särskilt yttrande

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

15[42]

SÄRSKILT YTTRANDE
2018‐04‐11

Ärende 87: Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB:s behov av
investeringsmedel 2018
Ärendet visar med all tydlighet på varför dessa bolag inte är ”riktiga kommunala bolag” då
man måste vända sig till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att få pengar till
investeringar. I ett vanligt bolag hade dessa medel funnits inom bolaget.
Liberalerna är av de uppfattningen av dessa två bolag bör på sikt stöpas om så att de kan
fungera som andra kommunala bolag t ex Botkyrkabyggen.
Lars Johansson (L)
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§ 88
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner (KS/2018:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-03-13 och ger
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2019-04-30.
Beteckning

Datum

KS/2012:550 2012-12-13
KS/2014:402 2014-06-17
KS/2014:727 2014-11-27
KS/2015:80
KS/2015:83
KS/2015:84

2015-01-29
2015-01-29
2015-01-29

KS/2015:120
KS/2015:262
KS/2015:264
KS/2015:266
KS/2015:443

2015-01-29
2015-03-26
2015-03-26
2015-03-26
2015-05-28

KS/2015:699 2015-10-22
KS/2015:702 2015-10-22
KS/2016:137 2016-02-25
KS/2016:251
KS/2016:341
KS/2016:362
KS/2016:425

2016-04-28
2016-04-28
2016-04-28
2016-05-26

KS/2016:479 2016-06-21
KS/2016:491 2016-06-21
KS/2016:494 2016-06-21
KS/2016:496 2016-06-21
KS/2016:708 2016-10-27
KS/2016:733 2016-10-27

Ärendebeskrivning
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna
för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på
kristna (KD)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra
grustag (M)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
Juridiska enheten (M)
Reformera dialogforum (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M),
(KD)
Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället
för i oljebolag (V)
Myndighetspost (C)
Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L)
Gröna obligationer (L)
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun
(KD)
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB (KD)
Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte
vara (M),
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)
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KS/2016:734 2016-10-27
KS/2016:737 2016-10-27
KS/2016:809 2016-12-15

KS/2017:55
KS/2017:79

2017-01-26
2017-01-26

Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Mer frukt i våra parker (C)
Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete
och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam
sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M)
Lämna Mälardalsrådet (SD)
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 (KD)

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-13.
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§ 89
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag (KS/2018:155)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-03-13 och ger
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2019-0430.
Beteckning
Beskrivning
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut
sms till medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i
privat regi
KS/2016:385 Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:590 Låna ut cyklar till medborgare
KS/2016:650 Förslag om badbuss från Tumba Centrum till Sandviksbadet
KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge
strand 60
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-13.
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§ 90
Svar på medborgarförslag - Badplatsen och bryggan vid
Solvägen, Tullinge strand (KS/2017:473)
Beslut

1. Ärendet utgår från dagordningen.
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§ 91
Svar på motion - Stäng av Tullinge strand för genomfart
under april-september (TUP) (KS/2017:425)
Beslut

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

Anders Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0620, §152, lämnat motionen: Stäng av Tullinge strand för genomfart under
april-september. Motionären anför att Tullinge strand är ett av Tullinges
mest populära promenadstråk som nyttjas av barnfamiljer, pensionärer och
hundägare. Dock är vägen lika attraktiv för bilister som nyttjar den för att ta
sig till och från Huddingevägen i riktning mot eller från Tumba. Vägen har
således blivit en genomfartsväg för bilister vilket inte var ambitionen menar
motionären. För att öka säkerheten och trivseln föreslår motionären att
kommunfullmäktige uppdrar åt berörda förvaltningar att utreda möjligheten
att stänga av Tullinge strand för genomfartstrafik under april-september.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-08-29, § 278.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201707-12.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen besvarad. Vidare uppdrar samhällsbyggnadsnämnden åt förvaltningen att genomföra en trafikmätning under sommaren. För ett antal år sedan genomfördes satsningar som hade bäring på trafiksäkerheten och tillgänglighetsanpassningen och det är fullt
möjligt att genomföra ytterligare åtgärder för att stävja biltrafiken längs Tullinge strand. Dock förmodas en avstängning leda till att biltrafiken ökar på
andra sträckor i närområdet.
Eftersom området exploaterats en hel del under åren misstänker förvaltningen att biltrafiken ökat. För att öka kunskapen avser samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en trafikmätning i syfte att öka kunskapen om andelen genomfartstrafik. En avstängning av vägsträckan anses inte vara en
lämplig åtgärd.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är det viktigt att utbyggnaden och utvecklingen av våra stadsdelar inte sker på bekostnad av dem som redan lever där. Därför genomfördes en mätning av trafiken på Tullinge strand i november 2017.
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Mätningen visade att trafikmängd eller hastigheter inte motiverar en avstängning av Tullinge strand för genomfart. Att stänga av en väg för genomfart kan dessutom vara olämpligt om det leder trafiken till andra vägar i området.
Trafikmätningsmetoden tar hänsyn till årstidsvariationer, där vintermånaderna generellt har ett lägre flöde, genom måttet årsdygnstrafik, ÅDT. Trots
att Tullinge strand är en väg med flera målpunkter under sommarmånaderna
– bad, båt, klättervägg, bryggbesök osv – så kan inte en avstängning motiveras, inte ens med en fördubblad trafikmängd sommartid.
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§ 92
Svar på motion - Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L) (KS/2017:606)
Beslut

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

Lars Johansson (L) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928, § 174, motionen: Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka.
Motionären anför att utmärkningen av gång- och cykelvägar är dålig i Botkyrka kommun. Några exempel på platser där utmärkningen är dålig är vid
Fittjaviken och rondellen vid brandstationen i Tuna. Därav föreslår motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att se
över och förbättra skyltningen av gång- och cykelvägar.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-01-23, § 17.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-20.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till fattat investeringsbeslut i samband med redogörelse av investeringsplan 2017. Av planen framgår att projektet ”ny skyltning för cykelhänvisning” har arbetats fram under året. Inom projektet har en tidplan tagits
fram som beskriver att skyltar har börjat placeras ut samt att hela projektet
ska vara genomfört senast januari 2018.
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§ 93
Svar på motion - Uppmana kommunanställda att göra
felanmälan (TUP) (KS/2017:349)
Beslut

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

Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-23, § 119, lämnat motionen: Uppmana
kommunanställda att göra felanmälan. För att öka servicen erbjuder Botkyrka kommun en applikation (app) där felanmälningar kan göras. Exempelvis kan felanmälningarna röra vägar, parker med mera. Appen har varit
framgångsrik, men inkomna felanmälningar är individberoende. Med det
menar motionärerna att områden med engagerade invånare har en högre andel felanmälningar jämfört med andra områden. För att jämna ut skillnaderna vore det bra ifall även kommunanställda rapporterade felanmälningar i
högre utsträckning, menar motionärerna. Förslaget kräver att anställda uppmuntras att göra felanmälningar, på så sätt kan anställda tillsammans med
kommuninvånare hjälpas åt att skapa attraktivare utemiljöer. Åtgärden kan
även kombineras med att kommunen utser ett antal underhållsinspektörer
vars uppgift är att anmäla fel samt följa upp att dessa åtgärdas.
Därför föreslår motionärerna att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda
förvaltningar att undersöka hur samtliga medarbetare i Botkyrka kommun,
på ett systematiskt sätt, kan uppmuntras att göra felanmälan. Vidare föreslås
att berörda förvaltningar uppdras att se över hur underhållsinspektörer skulle
kunna användas i organisationen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-08-29, § 281.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201707-13.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen anses besvarad. Förutom
appen kan även felanmälningar göras på kommunens webbsida, vilken
samtliga kommunanställda har tillgång till. Vidare har personal på
gata/parkenheten tillgång till appen samt har de till uppgift, tillsammans
med entreprenörer, att följa upp felanmälningar som berör verksamheten.
Därför finns inget behov av att anställa/utse underhållsinspektörer.
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Motivering

Som motionärerna skriver har den app som lanserats för att göra felanmälningar avsevärt underlättat för medborgarna att rapportera in brister i den offentliga miljön. Information om appen, som också är tillgänglig för kommunens anställda, finns lättillgänglig på kommunens hemsida. Spridningen av
informationen kan säkert förbättras ytterligare. Det är dock inte självklart att
detta görs bäst genom att etablera specifika förväntningar om att exempelvis
hemtjänstpersonal ska rapportera in trasiga lampor eller klotter utöver ordinarie arbetsuppgifter. Spridning av allmän information för ökad användning
hos såväl allmänhet som anställda är en bättre väg att gå.
På samhällsbyggnadsförvaltningens gata/park-enhet finns redan idag personer som arbetar ute i fält och som använder appen för att göra felanmälningar. Vi ser i dagsläget inget behov av att anställa nya specifika underhållsinspektörer.
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§ 94
Svar på motion - Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg (SD) (KS/2017:397)
Beslut

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

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

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Helén Spaak (SD) och Robert Stenkvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-20,
§ 152, lämnat motionen: Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg.
Botkyrka saknar infartsparkeringar och parkeringshus för att kunna bereda
parkeringsmöjligheter åt pendlande kommuninvånare, menar motionärerna.
Exempelvis finns inga infartsparkeringar runt tunnelbanestationerna längs
röda linjen. Vidare anför motionärerna att det finns tillgängliga markytor i
Hallunda/Norsborg som skulle kunna täcka behovet av infartsparkeringar.
Vidare hänvisar motionärerna till markytorna i Brunna och vid Kärsby fotbollsplan som skulle kunna användas som infartsparkeringar.
Med bakgrund i ovanstående föreslår motionärerna att kommunen utreder
möjligheten att anlägga infartsparkering/parkeringshus i Hallunda/Norsborg.
Om denna möjlighet finns, skyndsamt bygga infartsparkering/parkeringshus
i Hallunda/Norsborg.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017 -09-04, § 279.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201707-12.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. En utredning avseende infartsparkeringar i kommunen har genomförts.
Av utredningen framkommer att det inte finns behov av infartsparkeringar/parkeringshus i Hallunda/Norsborg. Med anledning av detta föreslås att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är utvecklingen av Hallunda och Norsborg mycket viktig. Med stadsutvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg skapas en mer levande och trygg stadsdel där alla kan bo och
leva. Utvecklingen av stadsdelen kommer att intensifieras under de kommande åren som en del i bygget av nya Botkyrka.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en utredning avseende infartsparkeringar för att kartlägga nyttjandet av befintliga infartsparkeringar
samt utreda behov, placering och utformning av nya på kort och lång sikt.
Utredningen visar att det inte finns något behov av infartsparkering/parkeringshus i Hallunda/Norsborgsområdet.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Östen Granbergs (SD) bifallsyrkande mot ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 95
Rättelse av kommunstyrelsens justerade protokoll avseende närvaro vid sammanträdet 2018-03-05 (KS/2018:197)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om rättelse av närvaron vid sammanträdet
2018-03-05, på så sätt att Myrna Persson (MP) närvarade vid sammanträdet.
Sammanfattning

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-05, som justerades 2018-03-07, innehåller en felaktighet i form av att ledamot Myrna Persson (MP) står som ej närvarande trots att Myrna Persson (MP) närvarade vid
sammanträdet.
Av 5 kap. 65-66, 69 §§ kommunallagen (2017:725) framgår dels att protokoll ska föras vid sammanträden, dels att det ska framgå av protokollet vilka
ledamöter och ersättare som har tjänstgjort samt att protokollet ska justeras
senast 14 dagar efter sammanträdet. Av SKL:s kommentar till den gamla
kommunallagen s. 393 samt SOU 1974:99 s. 233 f. framgår att förvaltningslagens rättelseregler inte är tillämpliga på aktuellt nämndprotokoll, då de
endast är tillämpliga på partsärenden. Justerat beslut som gäller myndighetsutövning enligt förvaltningslagens bestämmelser kan rättas av myndigheten om beslutet innehåller uppenbar oriktighet i form av förbiseendefel,
skrivfel, räknefel eller dylikt, 26 § förvaltningslagen. Nämnden kan dock
vid ett kommande sammanträde ta upp frågan om rättelse av protokollet.
Ovanstående redogörelse föranleder beslut om rättelse av närvaro i justerat
nämndprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-05.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-20.
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§ 96
Uppföljning internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsens
övergripande ansvar (KS/2018:125)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017 och rapporteringen av iakttagelser i nämndernas uppföljning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en plan för intern kontroll som avser kommunövergripande kontrollmoment och ingår som en del i kommunstyrelsens
lagstadgade uppsiktsansvar. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.
För 2017 innehåller internkontrollplanen kontrollmoment inom ekonomi-,
upphandling- och HR-området. Syftet med granskningen är att genom stickprov granska den interna kontrollen utifrån fastställda kontrollmål i planen.
Sammantaget ingår 14 kontrollmoment i 2017 års internkontrollplan. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit respektive förvaltning att föreslå
sin nämnd att ta in 5 av de 14 kontrollmomenten i sina internkontrollplaner.
De fem kontrollerna är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
Sedan 2016 överlämnar kommunledningsförvaltningen granskningsresultaten till berörd förvaltning innan den egna nämnden ska fatta beslut om uppföljningen. Respektive förvaltning ska därefter arbeta in resultatet tillsammans med sin egen granskning och rapportera detta sammantaget till nämnden.
Det kommunövergripande arbete som pågår med att utveckla, bredda och
skapa en gemensam grund för internkontrollarbetet fortsätter. Vi har under
2017 arbetat med att skapa gemensamma rutiner för granskning av kontrollmomenten. Syftet med detta är att säkerställa att granskningen utförs på
samma sätt oavsett vilken tjänsteperson som utför granskningen och att resultaten därmed ska bli jämförbara nämnderna emellan. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018. Nämnderna behöver även förbättra arbetet med
att identifiera verksamhetskritiska områden och inkludera dessa i internkontrollplanerna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-16.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy Baker (M)
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Uppföljning internkontrollplan 2017 (KS/2018:125)

Uppföljningen av internkontrollen för 2017 för förvaltningarna visar att två kontrollmoment
visar övervägande rött, d.v.s. är inte godkända, tre kontrollmoment visar flest gula och
bedöms som okej, medan resterande moment är godkända och därmed har flest gröna. Lite
drygt hälften av kontrollerna får grönt och det är inte tillräckligt bra. Det borde vara ännu fler
gröna kategorier.
Det som inte heller är så bra är att de kontrollmoment som visar rött är delvis sådana som vi
tidigare år har skrivit yttranden kring. Hit hör exempelvis representation och inköp och hyra
av bil. Det står i tjänsteskrivelsen att förbättringar har skett under 2017, men det är
oförståeligt att detta inte kunnat rättas till.
När t.ex. representation (som har sex röda, samt tre gula sett över alla förvaltningar) har
hanterats fel, borde det inte vara så att den sänds tillbaka till den som skrivit den för att ”göra
om och göra rätt”? Samma sak gäller vid användning av kommunens poolbilar, där borde det
inte kunna gå att göra fel, beskrivningen kring hanteringen av poolbilar är väldigt tydlig.
Det tillkommer även från HR att introduktionen/utbildningen av chefer inte heller hanteras
rätt, utan är röd för samtliga förvaltningar. Vi kan inte slarva med introduktionen då detta ger
ett oseriöst intryck av kommunen som arbetsgivare.
Med allt detta sagt vill vi ändå framhålla att internkontrollplanen som sådan och sättet som
förvaltningarna nu arbetar med kontrollmomenten är ett steg framåt, jämfört med hur det har
sett ut tidigare.

Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson
Jimmy Baker
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§ 97
Riktlinjer för kompetensförsörjning 2019-2022 inom
kommunstyrelsens egna ansvarsområde (KS/2018:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kompetensförsörjning 2019–
2022 inom kommunstyrelsens egna ansvarsområde.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa ordinarie kompetensutveckling genom att arbeta för ökat deltagande i kommunens introduktionsutbildning för nya ledare.
Sammanfattning

Medarbetarundersökningen och andra aktuella uppföljningar visar att det
finns behov av förbättringar på kommunledningsförvaltningen som arbetsplats och av förvaltningens verksamhetsresultat. Kommunledningsförvaltningens förmåga att arbeta effektivt har sin grund i en god arbetsmiljö för
medarbetare och chefer, samt väl fungerande processer, arbetssätt, planerings- och uppföljningsrutiner, verksamhetssystem med mera. Trots ett delvis förbättrat resultat 2017 återstår mycket utvecklingsarbete för att uppnå
en god arbetsmiljö, samt god ordning och reda.
Sammanfattningsvis finns behov av att på kommunledningsförvaltningen
utveckla en kultur präglad av kommunens värdegrund och ständiga förbättringar. Utöver att säkerställa ordinarie kompetensutveckling såsom deltagande i kommunens introduktionsutbildning för nya ledare, rör de mest angelägna kompetenshöjande insatserna för förvaltningens medledare förändrings- och förbättringsledning som grund för ökat medarbetarengagemang
(HME), hög frisknärvaro, lagom personalomsättning samt ökad kvalitet och
effektivitet i förvaltningens leveranser. Utgångspunkter är kommunens medledar- och arbetsmiljöpolicy, samt genomförandet av processorientering.
Mot denna bakgrund avser kommunledningsförvaltningen att genomföra ett
förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för att med utgångspunkt i
kompetensförsörjning förbättra förvaltningens organisation och verksamhet.
Utvecklingsprogrammet beräknas pågå fram till och med 2022. Riktlinjer
för kompetensförsörjning och tillhörande aktivitetsplan kommer att uppdateras årligen i samband med mål- och budgetprocessen.
Inom kommunledningsförvaltningen avsätts årligen cirka 2 000 000 kronor
för individuell kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare. Därutöver har förvaltningen för 2018 avsatt ytterligare 250 000 kronor centralt för
utvecklingsprogrammet. Också kommande år planerar kommunledningsförvaltningen att utöver ordinarie kompetensutvecklingsbudget avsätta centrala
medel för genomförandet av utvecklingsprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-22.
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§ 98
Inrättande av politisk styrgrupp för arbetet med Botkyrkas
hållbarhetsutmaningar (KS/2018:198)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen ska bestå av fyra förtroendevalda från majoritetspartierna och två förtroendevalda från oppositionspartierna.
2. Kommunstyrelsen utser Tuva Lund (S) till sammankallande för den
politiska styrgruppen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att på delegation fatta beslut
om vilka representanter som ska ingå i styrgruppen.
Sammanfattning

Styrdokumentet ”Hållbart Botkyrka” har varit styrande för kommunens
hållbarhetsarbete under en 10-årsperiod. Nuvarande styrdokument antogs
2007. På grund av förändrat världsläge samt att majoriteten av de politiker
och medarbetare som var involverade i framtagandet till stor del inte arbetar
kvar, behöver nuvarande hållbarhetsutmaningar revideras. Syftet med hållbarhetsutmaningarna är att skapa styrning/ange strategisk riktning för kommunens förvaltningar och verksamheter via kommunfullmäktiges målstyrning. Utmaningarna ska också mötas strategiskt genom respektive stadsdels
långsiktiga planering.
För att uppnå långsiktighet i arbetet och att inriktningen ska gälla över tid
föreslås att en politisk styrgrupp tillsätts bestående av representanter från
majoritet och opposition. Styrgruppen ansvarar för det innehållsmässiga delarna i framtagandet. Tuva Lund (S) föreslås vara sammankallande för styrgruppen.
Kommunledningsförvaltningens tjänstepersoner ansvarar för kopplingen
mellan framtagna hållbarhetsutmaningar och kommunens planerings- och
uppföljningsprocess. Det vill säga hur framtagna hållbarhetsutmaningar inkorporeras i kommunens ordinarie budget- och uppföljningsprocess.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-16.
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§ 99
Ny modell gällande finansiering vid genomförande av Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro (KS/2017:313)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna modellen för finansiering
och internt socialt utfallskontrakt.
Sammanfattning

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) leder
den nationella förstudien ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro”. Syftet är att möjliggöra ett skifte mot tidiga, förebyggande insatser
för att minska sjukfrånvaro i kommuner. Målet är att åstadkomma en hälsofrämjande arbetsplats samt att skapa förutsättningar att hålla sjukfrånvaron
på en låg och stabil nivå genom att hitta modeller för att arbeta med förebyggande och tidiga insatser på ett sätt som samtidigt tydligt ger incitament
för förbättrade utfall. För mer detaljerad information se bilaga 1 till tjänsteskrivelse.
Botkyrka kommun har vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari
2018 lämnat en avsiktsförklaring att genomföra projektet (fas 3). Då beslutades även att om extern finansiering inte blir tillgänglig ska frågan återremitteras för beslut i särskild ordning.
I tidigare skede har projektet innefattat möjlighet till extern finansiering genom en finansieringsorganisation, ursprungligen genom Kommuninvest.
Kommuninvest har därefter dragit sig ur projektet samtidigt som kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att finansiering av projektet
med egna medel är ett bättre alternativ.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-21.
Yrkande

Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 100
Svar på revisionsskrivelse - Granskning av exploateringsredovisning (KS/2017:793)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar samhällsbyggnadsnämndens svar till
kommunens revisorer som kommunens svar på revisionsrapport –
Granskning av exploateringsredovisning.
2. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa
”Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt”,
till 2018-12-31.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört granskning av
Botkyrka kommuns exploateringsverksamhet. Utifrån genomförd granskning konstaterar PwC att kommunen inte säkerställer ändamålsenlig hantering och rättvisande redovisning av exploateringsprojekt. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrogs att bereda kommunens svar över inkommen revisionsrapport. Nedan presenteras de kontrollmål som granskningen utgått
ifrån samt PwCs bedömning av uppfyllnadsgrad:
1. Ansvaret för exploateringsverksamheten är ändamålsenlig
och tydligt uttalad i kommunen – kontrollmålet bedöms ej
vara uppfyllt.
2. Principerna för redovisning av exploateringsverksamheten
är dokumenterade – kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
3. Klassificering, värdering och intäkt- och kostnadsföring
sker enligt god redovisningssed – kontrollmålet bedöms
vara delvis uppfyllt.
4. Anskaffningsvärdet beräknas på ett tillförlitligt sätt –
kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
Utifrån ovanstående kontrollmål och bedömning anför PwC att följande behöver åtgärdas:


Säkerställa att ansvarsfördelningen avseende exploateringsprojekt tydliggörs och förankras i verksamheterna.



Inneha högre transparens i redovisningen som möjliggör,
dels en enkel uppföljning av projektets intäkter och kostnader, dels en tydlig koppling mellan nedlagda kostnader och
underliggande avtal, beställning, offert eller dylikt.



Säkerställa att dokumenterade riktlinjer avseende redovisning av projekten (kompletteras med ytterligare anvisning-
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ar med exempel) och att dessa förankras hos samtliga berörda i avsikt att få ett enhetligt och samordnat arbetssätt
som följer regelverken.


Säkerställa efterlevnad av matchningsprincipen och värdering enligt lägsta värdets princip avseende exploateringstillgångar i enlighet med regelverken.



Införa en rutin som säkerställer att internt nedlagd tid på
projekten godkänns via attest av ansvarig person för projektet (förslagsvis projektledaren).

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för föreslagna åtgärder, i tjänsteskrivelse 2018-02-21, utifrån de fyra ovanstående kontrollmomenten.
Vad gäller ansvarsfördelning (1), sker ett översyns- och revideringsarbete av
samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglemente. Uppmärksammad otydlighet kring ansvar klargörs genom detta arbete. Projekthandboken uppdateras när nämndens reglemente är fastställt. Regler och riktlinjer avseende redovisning (2), bedöms vara uppfyllda.
Avseende klassificering, värdering och intäkt- och kostnadsföring (3), så
följs matchningsprincipen till stor del. Dock behöver en rutin tas fram som
tydliggör vilka kostnader som hör samman med vilka intäkter. Denna koppling hanteras inom ramen för arbetet med ”Riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt”, vilka ska färdigställas/återrapporteras senast 2018-12-31. Vad gäller kontrollmomentet: anskaffningsvärdet beräknas på ett tillförlitligt sätt (4), bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att kontroll och attest av varje projektdeltagares tid
skapar en orimlig arbetsbörda. Förvaltningen föreslår följande åtgärd:
-

Vid start av ett exploateringsprojekt skrivs en projektbeskrivning som
styrgruppen för projektet godkänner. I projektbeskrivningen inkluderas
budget för projektet samt tidsuppskattning för alla projektmedlemmar.
Vid varje kvartal eller tertial genomförs uppföljning av exploateringsprojekteten, vid denna uppföljning sker även uppföljning av den estimerade tidsåtgången samt faktiskt tidsanvändande.

-

I projekthandboken ska det förtydligas att varje projektdeltagare ska
framföra frågan om behov finns av att se över tidigare antal uppskattade
timmar i projektet till projektledaren. Projektdeltagaren och projektledaren ser då över antalet uppskattade timmar och reviderar dessa ifall det
är motiverat.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-03-13, § 100.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201802-21.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201803-13.
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§ 101
Yttrande över remiss - Slutbetänkandet reboot - omstart för
den digitala förvaltningen (KS/2018:54)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar yttrande daterat 2018-03-16 till
Finansdepartementet som Botkyrka kommuns svar på remiss
”Reboot – omstart av den digitala förvaltningen” (SOU 2017:114).
Sammanfattning

Botkyrka kommun har inbjudits att lämna synpunkter på slutbetänkandet
”Reboot – omstart av den digitala förvaltningen” (SOU 2017:114).
Botkyrka kommun ger sitt stöd till slutbetänkandet i huvudsak och kommunen delar utredningens bedömning om att det behövs
 effektiv styrning,
 bindande mål för den offentliga förvaltningens digitaliseringsarbete,
 en övergripande plan och ett ramverk för förvaltningsgemensamma
digitala funktioner,
 ett ramverk för styrning av den digitala förvaltningen,
 en tidsbestämd övergripande plan för digitalisering och it i den offentliga förvaltningen.
Botkyrka kommun har bedömt dessa förslag och ställningstaganden primärt
mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs i de egna kommunverksamheterna. Yttrandet innehåller också de kommentarer och synpunkter
kommunen lämnar på några av förslagets delar.
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§ 102
Val av styrelseledamöter till Unesco LUCS 2018-2020
(KS/2018:181)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser Jens Sjöström (S) till Botkyrka kommuns representant i Unescocenter LUCS ordinarie styrelse, samt Stefan Dayne
(KD) till ersättare.
2. Kommunstyrelsen nominerar Jens Sjöström (S) till ordförande i Unescocenter LUCS i samband med årsmötet den 13 april 2018.
3. De valda ledamöterna ska bidra till att säkerställa kunskapsöverföringen
mellan Unescocenter LUCS och den kommunala organisationen.
Sammanfattning

Syftet med LUCS är att erbjuda ett forum för utbyte mellan kommunal/offentlig förvaltning, civilsamhället och forskningsvärlden. Centret ska
fylla en funktion för att olika aktörer tillsammans ska kunna identifiera och
våga pröva lösningar på sammansatta samhällsutmaningar i fråga om social
jämlikhet, sammanhållning och platsidentitet.
Den 6 december 2013 fick Unescocenter LUCS det officiella godkännandet
från Svenska Unescorådet och den 9 maj 2014 invigdes centret i Botkyrka
efter en tvåårig förberedande projektfas. LUCS har etablerats som en ideell
förening och föreningen söker aktivt nya medlemmar bland såväl kommuner
som andra samhällsaktörer, exempelvis lärosäten.
Unescocenter LUCS håller årsmöte den 13 april 2018, Fittja Gård.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2018-03-16, § 8.
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§ 103
Firmatecknare 2018 – ändring (KS/2017:774)
Beslut

1.

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

2.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att
teckna kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom
den egna förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Frank Renebo, förvaltningschef för tekniska förvaltningen Åsa Engwall eller ekonomichef Johan Westin.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mattias Jansson och
ekonomichef Johan Westin att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.

4.

Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ
av avtal.

5.

Kommunstyrelsen bemyndigar mark- och exploateringschef Antonio
Ameijenda, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Carina Molin och kommundirektör Mattias Jansson att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt
såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6.

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

Mattias Jansson

ekonomichef

Johan Westin

kanslichef

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

tf redovisningschef

Johan Westin

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

enhetschef

Annette Ödalen

redovisningsekonom

Jennifer Hultberg

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Tf redovisningschef Johan Westin, eller den han utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Sammanfattning

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 2018-03-05:
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Punkt 1: Jimmy Baker har avsagt sig sitt uppdrag som kommunstyrelsens
2:e vice ordförande och kommunfullmäktige har utsett Stina Lundgren
som hans efterträdare.
Punkt 6: Johan Westin tillträder som tf redovisningschef från och med
2018-04-01. Ted Emanuelsson avslutar sitt uppdrag som tf redovisningschef
2018-03-31. Annette Ödalen tillträder som tf enhetschef för enheten ekonomi och verksamhetsstyrning från och med 2018-04-01.
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§ 104
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Vice ordförande och ledamot efter Fredrik Olsson (MP)
Sammanfattning

Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 105
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 28 februari 2018, dnr KS/2018:16.
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas
systematiska arbete med internkontroll, dnr KS/2018:165.
Reserapport – Forum jämställdhet, dnr KS/2018:114.
Protokoll från AB Vårljus 2018-02-21, dnr KS/2018:75.
Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2018-02-26 och 2018-02-28, dnr
KS/2018:89.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-03-16, dnr
KS/2018:28.
Protokoll från demokratiberedningen 2018-03-22.
Nämndernas Mål och internbudget 2018, dnr KS/2017:809.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2018-04-04, dnr
KS/2018:15.
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§ 106
Delegationsärenden (KS/2018:11)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2018-02-01—2018-02-28, dnr KS/2018:17.
Kommunstyrelsens ordförande

Val av ombud – Årsstämma för Botkyrka Stadsnät AB 2018
(beslut 2018-03-12, dnr KS/2018:166).
Val av ombud – Ägarråd för Inera AB 2018
(beslut 2018-03-12, dnr KS/2018:170).
Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbunds årsstämma
2018-04-19
(beslut 2018-03-23, dnr KS/2018:183).
Val av ombud till extrastämma för Svealands vattenvårdsförbund
(beslut 2018-03-23, dnr KS/2018:203).
Val av ombud till årsstämma för Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2018
(beslut 2018-03-29, dnr KS/2018:184).
Årsstämma – SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB
(beslut 2018-04-03, dnr KS/2018:223).
Val av ombud till SRV återvinning AB:s årsstämma 2018
(beslut 2018-04-09, dnr KS/2018:228).
Val av ombud till Upplev Botkyrka AB:s årsstämma 2018
(beslut 2018-04-10, dnr KS/2018:224).
Val av ombud till Hågelbyparken AB:s årsstämma 2018
(beslut 2018-04-10, dnr KS/2018:225).
Val av ombud till Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 2018
(beslut 2018-04-10, dnr KS/2018:227).
Kommunstyrelsens tf ordförande

Val av representant till förbundsmötet för Tyresåns vattenvårdsförbund
2018
(beslut 2018-03-29, dnr KS/2018:215).
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Kommundirektören

Beslut om att ej besvara remiss
(beslut 2018-02-28, dnr KS/2018:108).
Anställning av förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från
2018-03-12
(beslut 2018-03-07, dnr KS/2017:762).
Beslutsattestant för ansvar 13111000, 13111200, 13115100, 13115200,
13115500, 13121100 från 2018-03-19
(beslut 2018-03-12, dnr KS/2018:91).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för socialförvaltningen
2018-05-07—2018-05-09
(beslut 2018-03-13, dnr KS/2018:12).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för tekniska
förvaltningen 2018-03-28—2018-04-08
(beslut 2018-03-26, dnr KS/2018:12).
HR-chefen

Förordnande av tjänsteförrättande HR-chef 2018-03-19—2018-03-21
(beslut 2018-02-28, dnr KS/2018:12).
Kanslichefen

Förordnande av tjänsteförrättande kanslichef 2018-03-12—2018-03-18
(beslut 2018-03-05, dnr KS/2018:12).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Förordnande av tjänsteförrättande enhetschef för kommunarkiv och
registratur 2018-03-22—2018-03-26
(beslut 2018-03-21, dnr KS/2018:12).
Enhetschefen för samordnings- och utvecklingsenheten

Beslut om bisyssla: administratör på samordnings- och utvecklingsenheten
(beslut 2018-03-21, dnr KS/2018:56).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-18:00

Datum: 2018-04-11, bilaga

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ
Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
Khalil Ali, led
Persson Myrna, 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
Jönsson Yngve R K, ers
Baker Jimmy, 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

Youbert Aziz (S) 16:00-16:30, Ebba Östlin (S) §§ 78-106

X
X

Robert Aslan (S)
Marcus Ekman (S) §§ 78-92, Youbert Aziz (S) §§ 93-106

X

Yngve RK Jönsson (M)

X

Robert Steffens (C)

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

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

