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Plats och tid

Kommunalhuset Tumba, Stange 2:3, kl 16:00-17:10

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Jakob Etaat (kanslichef), Johan
Westin (ekonomichef), Johannes Svensson (pol.sek),
Emilia Wikström Melin (pol.sek), Fredrik Andersson (pol.sek),
Tiemon Okojevoh (pol.sek), Willy Viitala (pol.sek).

Utses att justera

Plats och tid för justering

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Anders Thorén (TUP)
Kommunalhuset, plan 4, 2017-12-05

Sekreterare

Paragrafer

233 - 254

Jesper Dahl

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Anders Thorén (TUP)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

Anslaget den

Nedtas den

2017-12-05

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________

1[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§233
Avgift servicehus (KS/2017:708)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar avgiftsnivån maxtaxa för de som beviljas insatsen servicehus.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska gälla från och med 1
januari 2018.
Reservation

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

I en dialog som politiken och förvaltningen haft med de personer som bor på
Orren så har de framfört att de önskar mer av sociala aktiviteter gemensamt
och ökad trygghet. Utifrån den här dialogen har vi beslutat att omvandla Orren från servicelägenheter till ett servicehus. I insatsen servicehus ingår utöver omsorg och omvårdnad från hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal
utifrån behov även en aktivitetsansvarig som ska ordna gemensamma aktiviteter, omsorgspersonal dygnet runt, trygghetslarm och en investering av
uppgradering och förbättring av brandvarningssystemet.
I samband med förändringen behöver kommunfullmäktige fastställa vilken
avgift som ska gälla för den som beviljas insatsen servicehus. Idag debiteras
de boende på Orren avgift utifrån antal timmar beviljad hemtjänst. Det innebär att avgiften kan variera från 0 kronor till rådande maximal taxa enligt
socialtjänstlagen (2017 är den 1792 kronor/månad). Till följd av den ökade
servicenivå som omvandlingen av Orren innebär, föreslås avgiften för insatsen servicehus istället vara densamma för samtliga boende och motsvara
maxavgiften.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-18.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2017-11-13, § 81
Yrkanden

(S) lämnar ett ändringsyrkande av ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget,
bilaga.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till justerat ordförandeförslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer justerat ordförandeförslag mot Jimmy Bakers (M) och
Kia Hjeltes (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med justerat ordförandeförslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-11-27
Ärende 233 Avgift servicehus (KS/2017:708)
Vi menar att de boende på Orren även fortsättningsvis ska debiteras utifrån de
hemtjänsttimmar som de faktiskt har beviljats. Det är därför fel att låta alla som bor där betala
maxtaxan. Antalet hemtjänsttimmar fastställs ju genom myndighetsbeslut.
Det blir dessutom underligt gentemot de övriga hemtjänsttagarna som finns i kommunen, som
även fortsättningsvis ska betala utifrån de timmar de har fått beviljade.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 234
Ändring av renhållningstaxa SRV 2018(KS/2017:466)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2018, så som de framgår av skrivelsen daterad 2017-06-30
från SRV återvinning AB, under förutsättning att övriga ägarkommuner
fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2017. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 4%.
Utöver detta föreslås justeringar, framför allt höjningar, av grundavgifter,
hämtningsavgifter och andra avgifter. De här förändringarna ser olika ut för
olika typer av hushåll och företag. Kostnadsökningarna för abonnenterna
blir sammantaget mellan 6.2% och 23.2%, där de höga höjningarna gäller
för osorterat avfall. Syftet med höjningarna är att få kostnadstäckning för
hanteringen av avfallet, att bättre avspegla kostnadsläget för servicen och
för att ha en bra inriktning mot målen i gällande avfallsplan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-08.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2017-11-22, § 23.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 235
Redovisning och utbetalning av partistöd 2018
(KS/2017:700)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige har tagit del av de politiska partiernas
redovisnings- och granskningsrapporter
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas för 2018 enligt
riktlinjerna för partistöd.
3. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2017-10-31.
Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för partistöd ska kommunfullmäktige årligen besluta om
utbetalning av partistöd för nästkommande kalenderår. 2018 är valår vilket
innebär att mandatfördelning kan komma att förändras i september.
Kommunledningsförvaltningen gör dock bedömningen att det är rimligt att
partistödet betalas ut efter nuvarande mandatfördelningen då de nyvalda
fullmäktige inte sammanträder förrän i oktober
Sedan 2014 har krav införts på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Riktlinjerna för partistöd i Botkyrka kommun trädde i kraft den 1 januari
2015 och kravet på redovisning omfattar det partistöd som betalats ut av
kommunen för 2015 och framåt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-31.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 236
Revidering av policy för möteslokaler i Botkyrka kommun
(KS/2017:709)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar reviderad policy för möteslokaler i Botkyrka
kommun. Styrdokumentet ersätter tidigare Policy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en ny värdegrund (KS/2016:59) för Botkyrka kommun. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar
om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Med hänvisning till kommunens nya värdegrund införs förtydligande riktlinjer i de dokument som reglerar kultur- och fritidsförvaltningens uthyrning
av kommunala lokaler. Riktlinjerna säger att verksamhet som sker i möteslokalerna inte aktivt kan strida mot den av kommunfullmäktige antagna värdegrunden.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-31.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2017-11-15, § 83.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 237
Svar på motion - Utred möjligheterna att båtpendla mellan
Tullinge och Stockholm (TUP) (KS/2016:61)
Beslut

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

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

Anders Thorén, Carl Widercrantz och Pierre Blankenburg (TUP) väckte vid
kommunfullmäktige 2016-01-28 en motion där de föreslår att kommunen
ska utreda möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm.
Motionärerna beskriver Tullinges trafiksituation som besvärlig, eftersom
väg 226 är tungt trafikerad och olycksdrabbad. De upplever att det är svårt
att hitta plats på infartsparkeringarna och att pendeltågsstationen är både
trång och otillräcklig. Förutom bättre infartsparkeringar och en ny uppgång
till pendeltågsstationen vill motionärerna underlätta för arbetspendlare genom andra resealternativ. Därför ser de båtpendling som ett bra komplement
till nuvarande kollektivtrafik. Motionärerna bedömer att båtpendling mellan
Tullinge och Stockholm kan ta cirka 30 minuter och har god möjlighet att
attrahera resenärer den tiden av året då det inte är risk för isbildning.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:
”att uppdra till berörd förvaltning att kontakta Stockholms Läns Landsting
för att översiktligt utreda möjligheterna att inrätta en båtlinje mellan
Tullinge och Stockholm.”
”att sondera intresset hos Tullingeborna för en båtlinje mellan Tullinge och
Stockholm.”
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen, 2017-09-29.
Motivering

Den rödgröna majoriteten håller med motionärerna om att tanken på en båtlinje mellan Tullinge och centrala Stockholm är spännande. Alla idéer som
skulle kunna öka det kollektiva resandet och underlätta den pressade trafiksituation i Stockholms län bör vara idéer att undersöka vidare. Dock är det
så att ansvaret för kollektivtrafiken ligger under det moderatledda landstinget och inte under kommunen. Det gör att vi som kommun inte har mandat att göra, eller be landstinget att göra, en utredning kring den aktuella båtlinjen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

Yrkanden

Anders Thorén (TUP) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) och
Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 238
Svar på motion – Upprätta plan över verksamheter inom
socialförvaltningen som är möjliga att upphandla (M)
(KS/2015:717)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde, 2015-10-22, § 164 inkommit med motionen: Upprätta plan
över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla.
Socialnämnden har yttrat sig 2017-01-31.
Kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet har yttrat sig 2017-1108.
Motivering

Vi i den politiska majoriteten i Botkyrka ser värdet av en mångfald av alternativ på många välfärdsområden när det bidrar till att öka människors valfrihet och utveckla verksamheterna. Såväl upphandling som ideelltoffentligt partnerskap kan användas för att uppnå detta. Samtidigt är det
viktigt att våra gemensamma resurser för välfärd ska gå till just välfärd –
inte till aktieägares vinstuttag. Oavsett utförare är det viktigt att ställa tydliga kvalitetskrav så att vi använder våra gemensamma resurser så att de
kommer medborgarna till del, i form av en god omsorg.
Den rödgröna majoriteten delar inte motionärernas uppfattning att konkurrensutsättning generellt sett innebär effektiviseringar och lägre kostnader. Tvärtom kan privata vinstmotiv i verksamheter på socialtjänstens område innebära en risk för såväl ökade kostnader för kommunen och försvagad kvalitetskontroll. Att ta fram en plan för konkurrensutsättning
av verksamheter inom socialförvaltningen på det sätt som motionen föreslår är därför inte aktuellt.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

Propositionsordning

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

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till motionen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 239
Svar på motion - Fritidsklubb för 10–12-åringar i BroängenKassmyra (KS/2016:492)
Beslut

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

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

Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat en motion: Fritidsklubb för 10–12åringar i Broängen – Kassmyra. Motionärerna anför att fritidsklubbar
och/eller eftermiddagsverksamheter gör stor skillnad för många av 10–12åringarna i kommunen. På vissa skolor har kommunen återinfört fritidsklubbs- och eftermiddagsverksamhet, dock saknas denna typ av verksamhet
på Broängsskolan och Kassmyraskolan i Tumba. Närmaste verksamhet för
den åldersgruppen ligger i Storvreten eller Vårsta.
Med bakgrund i ovanstående föreslår motionärerna att kultur- och fritidsnämnden dels får i uppdrag att utreda behovet av en fritidsklubb/eftermiddagsverksamhet i Broängen alternativt Kassmyra, dels se
över om någon av idrottsföreningarna är intresserade att driva verksamheten, samt om ovanstående förslag kan förverkligas, finna en lokal där verksamheten kan bedrivas.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2016-11-01, § 88.
Motivering

Den rödgröna majoriteten håller med motionärerna om behovet av en fritidsklubb i Kassmyra-Broängen. Därför är det en satsning som finns med i
den budget som majoriteten har presenterat för 2018. Inom ramen för det
arbetet kommer kultur- och fritidsförvaltningen se över om kommunen
själva ska drifta fritidsgården eller om driften ska läggas ut på föreningslivet.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 240
Svar på medborgarförslag - Bygg inspirationsplats för alla
religioner (KS/2014:393)
Beslut

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

Aly Sayed Hamad väckte 2014-06-03 § 131 ett medborgarförslag om att
bygga en inspirationsplats för alla religioner. Han anser att en inspirationsplats som innefattar alla religioner kan bidra till att skapa integration.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse,
2015-05-04.
Motivering

Den rödgröna majoriteten tycker att tanken bakom medborgarförslaget är
fin. Den går i linje med det interkulturella synsätt som vi har i Botkyrka där
människor ska mötas och leva tillsammans. Dock anser vi inte att det är
kommunens roll att bygga en sådan inspirationsplats som efterfrågas. Däremot kan kommunen vara med och hjälpa till att möjliggöra en sådan satsning om en enskild aktör skulle vara intresserad att driva en etablering.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 241
Svar på medborgarförslag - Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten (KS/2016:462)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sätta upp en skylt med informationstext om konstverket Tidskällan. Texten tas fram i samråd
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Finansieras genom budget för medborgarförslag.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med markområdet kring konstverket ”Tidskällan” i syfte att höja attraktionsvärdet
på området.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-09-29, § 182 ett medborgarförslag från
Ingegerd Johansson: Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till
Storvreten. Förslagsställaren anför dels att kommunen bör sätta upp en informationsskylt vid Stenstoderna ”Tidskällan” vid backen till Storvretsvägen, dels att plantera blommor vid ”Tidskällan” samt att kommunen bör röja
upp marken vid Stora och Lilla dammen (i närheten av Skyttbrink) samt att
säkra staket vid dammarna.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 33.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 188.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden ser positivt på att kommunens offentliga miljöer uppskattas och brukas av invånarna. Eftersom tidigare skylt försvunnit avser förvaltningen sätta upp en ny
skylt.
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att dels sätta upp en ny skylt, dels att fortsätta arbetet
med markområdet kring konstverket, i syfte att höja områdets attraktionsvärde samt att nämnden hänvisar förslagsställaren till De Laval angående
synpunkterna att röja upp marken vid Stora och Lilla dammen.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-27

§ 242
Revidering av principer för samarbete, överenskommelser
och handlingsplan mellan idéburna organisationer och
Botkyrka kommun (KS/2016:639)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse inklusive
reviderade principer samt handlingsplan 2018–2020.
2. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden mandatet att revidera handlingsplanen vid behov.
3. Uppdraget 2016-10-10 § 200 anses återrapporterat.
Sammanfattning

2009 tog Botkyrka kommun och de idéburna organisationerna inom social
verksamhet i Botkyrka, fram ”Principer för samarbete och överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun” (KS/2005:392).
Kommunstyrelsen uppdrog åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2016-10-10, att revidera dokumentet ”Principer för samarbete och
överenskommelser mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun”.
Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i december 2017.
Överenskommelsens syfte är dels att stärka samverkan mellan kommunen
och idéburna organisationer, dels stärka de idéburna organisationernas roll i
relation till kommunen, dels skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och
partnerskap mellan kommunen och idéburna organisationer samt möjliggöra
lokal utveckling utifrån de idéburna organisationernas kunskap, erfarenhet
och perspektiv.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
tjänsteskrivelse 2017-05-29.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 201706-22, § 44.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-03.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-11-27
Ärende 242

Revidering av principer…idéburna organisationer (KS/2016:639)

Vi moderater ställer oss frågande till vissa delar av den överenskommelse som
kommunen avser ingå med de idéburna organisationerna.
Vi undrar varför man inte nöjer sig med att utgå från SKL:s sex principer och behålla
(samt betona) en sjunde princip kring demokrati. Vi har lite svårt att, utifrån
överenskommelsen, se exakt hur idéburna organisationer sak vara med och ”utveckla
demokratin” (eller t.om. deltagardemokrati, som står i dokumentet). Vi har redan
demokratiska vägar att påverka inom ramen för vårt politiska system. Man kan engagera
sig i ett parti, det är val vart fjärde år och det finns kanaler som samråd med mera.
Några exempel (bland många):
På sidan ett i överenskommelsen framställs syftet bl.a. att detta ska hjälpa till att uppnå
ex. ”social välfärd samt rättvisa”. Vad mer exakt läggs in i ”rättvisa” här?
Längre ner exemplifieras att det gemensamma arbetet ska bygga på demokratiska
värdegrunder och att ett ”interkulturellt förhållningssätt” ska vara vägledande. Vi har
sett vad som händer när majoriteten vägleds av detta. Man åsidosätter jämställdhet för
separata badtider och tummar på yttrandefriheten på biblioteken.
Vidare påstås det att den här typen av organisationer bidrar med en ”särskild kvalitet”
(sidan fyra) och ”betydelse för samhället”. Hur kvantifierar och mäter ni detta?
I dokumentet (på sidan fem) beskrivs de idéburna organisationerna som ”röstbärare”
och ”opinionsbildare”. Samt att de är i samklang med de ”önskemål som lokalsamhället
uttrycker”. Det som beskrivs låter mer som lobbygrupper utifrån ex. etnisk
grupptillhörighet, trosuppfattning eller politiska sakfrågor.
Sammanfattningsvis måste vi markera att vi ställer oss tveksamma till majoritetens
ingångar i samarbetet, framförallt gällande det som rör den sjunde principen; demokrati.
Vi ser också behovet av ett omtag kring hur kommunen egentligen ska förhålla sig till
det interkulturella och hur detta ska vägas mot ex. jämställdhet och yttrandefrihet.
Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§ 243
Modulbostäder i Brantbrink (KS/2017:630)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslaget upplägg för in- och uthyrning
som innebär att AB Botkyrkabyggens hyreskollektiv inte står för eventuella förluster i samband med uthyrning av modulbostäder i Brantbrink.
2. Kommunstyrelsen beslutar att hyresnivån för modulbostäderna i Brantbrink under resterande 2017 ska vara 5700 kronor per månad, därefter
årlig justering enligt bidragsuppsättning (samma princip).
3. Socialnämnden beviljas ett bidrag på 1 337 000 kronor för kostnader för
2017 som inte täcks av hyresintäkter. Bidraget tas från 2017 års byggbonus.
4. Socialnämnden uppmanas att i samband med delårsrapport 2 återkomma
med en bedömning av de kostnader som för 2018 inte täcks av hyresintäkter.
Sammanfattning

Bakgrund
I samband med att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde i kraft stod det klart att Botkyrka kommun
skulle få 158 nyanlända för bosättning under 2016.
För att på mycket kort tid iordningsställa bostäder för dessa personer togs
beslut om att upprätta så kallade modulbostäder i Brantbrink. I maj 2016
undertecknades ett hyreskontrakt med Ramirent angående att hyra moduler
innehållandes 44 bostäder med gemensamma uppehållsrum och kök. Dessa
bostäder byggdes på plats under sommaren 2016 och första inflyttning
skedde i mitten på september 2016. Hyresavtalet med Ramirent löper på 36
månader med möjlighet till avrop på ytterligare 12 + 12 månader. I samband
med byggnation har kommunen investerat 6,6 miljoner kronor och driftkostnader för 2016 uppgick till 3,3 miljoner kronor. Majoriteten av driftkostnaderna härrör till bevakningstjänster. Under hela byggnationstiden
samt vid igångsättningen av modulhusen har väktare funnits på plats dygnet
runt.
För 2017 är den uppskattade totalkostnaden 4 137 000 kronor innefattande
hyra, förvaltningskostnader och driftmedia enligt bilaga 1: PM Kostnader
för modulbostäder i Brantbrink (tekniska nämnden). Framtagandet av kostnader för modulbostäder baseras på fakturerade kostnader från AB Botkyrkabyggen. AB Botkyrkabyggen fakturerar socialnämnden hela kostnaden.
Socialnämnden erhåller hyresintäkter från brukarna av modulbostäderna
med 2 800 000 kronor för 2017. Tilläggsmedel till socialnämnden för 2017
blir därmed 1 337 000 kronor.
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Tekniska förvaltningen har svårt att uppskatta hur årskostnaden kommer att
utvecklas för 2018 och 2019. AB Botkyrkabyggen tror att de rörliga kostnaderna kommer gå ner något, men har svårt att uppskatta en summa.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-24.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget
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§ 244
Fri wifi på allmänna platser i Botkyrka kommun
(KS/2017:114)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av förstudierapporten med syftet att undersöka möjligheten och konsekvenser av att erbjuda gratis wifi på allmän plats i Botkyrka kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra en pilot med fri wifi i Botkyrka kommun på nedanstående åtta (8)
platser till en uppskattad totalkostnad av 2 800 000 kr. Piloten genomförs under en period på tre år med årlig utvärdering av tjänsten.
Platser för genomförande av pilot:
1. Brunna
2. Fittja äng
3. Folkhälsoparken
4. Hågelbyparken
5. Sven Tumba park
6. Storvretsparken
7. Brantbrinks IP
8. Lida friluftsgård
3. Kostnaden för piloten finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 2018, vidare hanteras kostnaden inom ram för ordinarie budgetprocess för 2019 samt 2020.
4. Kommunstyrelsen anser uppdraget gällande genomförande av förstudie,
KF 2016-02-25, § 33, som återrapporterat.
Deltar ej

Anders Thorén (TUP) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag, 2016-02-25, att genomföra en förstudie med syfte att undersöka möjligheten och konsekvenser
av att erbjuda gratis trådlös nätverksanslutning (wifi) på allmän plats i
kommunen. Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2014-09-25, § 151, lämnat en motion: Tillgång till gratis wifi på gator, torg
och parker i kommunen. Med anledning av IT-samhällets ökade betydelse
och tillkommande krav föreslår motionären att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till gratis wifi på gator, torg och i parker i Botkyrka kommun. Traditionella mötesplatser behövs, men även nya mötesplatser som exempelvis internet.
Flera kommuner har svarat upp med gratis trådlös IT-uppkoppling i offentliga miljöer. Efter genomförd utredning föreslår kommunledningsförvaltningen att ovanstående åtta platser är aktuella för ett pilotprojekt. Totalkostnaden för pilotprojektet uppgår till 2 800 000 kr. Piloten föreslås genomfö-
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ras under en period på tre år med årlig utvärdering av tjänsten. Noterbart är
att det råder ett oklart rättsläge vad gäller tillhandahållande av fritt wifi på
allmänna platser, vilket kan få juridiska konsekvenser. Förvaltningen har i
förstudien samt tjänsteskrivelsen belyst hur varje områdes juridiska utmaning kan bemötas för att minimera riskerna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-07.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Robert Steffens (C) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
avslag på ordförandeförslaget.
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§ 245
Svar på revisionsskrivelse - Teknisk granskning av ITsäkerheten (KS/2017:576)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-27 som svar på genomförd teknisk granskning
av kommunens IT-säkerhet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att:
-

Följa upp efterlevnaden av beslutet om att samtliga ITverksamhetssystem ska genomföra informationssäkerhetsklassning
med det av SKL framtagna verktyget KLASSA.

-

Redovisa effekterna av ambitionsnivåhöjningen av kommunstyrelsens beslut om att höja informationssäkerhetsklassningsnivån för
kommunövergripande IT-tjänster från nivå 0 till nivå 1.

-

Stärka det centrala processtödet för kommunens förvaltningsmodell
PM3, i syfte att underlätta objektägares möjlighet att utöva sitt ansvar.

-

Säkerställa att det finns rutiner som följer upp efterlevnaden av styrande dokument inom IT- och informationssäkerhetsområdet.

-

Säkerställa att det finns rutiner för att identifiera och hantera säkerhetsincidenter.

-

Säkerställa att det finns system som logg och larm för identifiering
av hot mot den allmänna IT-miljön enligt beslutad ambitionsnivå.

-

Säkerställa att hot mot IT-miljön och återställning efter en incident i
verksamhetssystemen hanteras i handlingsplanerna enligt PM3.

3. Ovanstående uppdrag återrapporteras i samband med rapportering av
delår 2 2018.
Motivering

Samhället befinner sig i en tid då utvecklingen och möjligheterna inom informationsteknologi sker i så snabb takt att det är närmast svårt att omfatta.
Utvecklingen ställer stora krav på hur information hanteras utifrån rådande
lagstiftning samtidigt som förväntan från våra Botkyrkabor är hög på att vi
som kommun också ska utvecklas i takt med samhället i övrigt vad gäller
tjänster och service.
Under de senaste åren har brister kopplade till informationssäkerhetsfrågor i
det offentliga Sverige varit vanligt förekommande i nyhetsflödet. I Botkyrka kommun bedriver vi ett kontinuerligt arbete med informationssäker-
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het samtidigt är vi ödmjuka inför nya utmaningar. Därför välkomnas revisionens slutsatser och ser dem som en möjlighet att vässa arbetet ytterligare.
En rad viktiga åtgärder har genomförts men fler är nödvändiga och de
kommer att genomföras för att möta behovet av en ökad informationssäkerhet i Botkyrka kommun under de kommande åren.
Förbättring är ett ständigt pågående arbete och under 2017 har kommunstyrelsen fattat beslut om höjd informationssäkerhetsnivå i den så kallade servicenivåöverenskommelsen mellan verksamheten och IT (Snövit) inför
2018. Det innebär att säkerhetsklassningen höjs från 0 till 1. Information
med högre informationssäkerhetsklassning än 1 ska hanteras i avsett verksamhetsstödsystem. Detta tillsammans med flera satsningar på IT presenteras också i kommunledningens budget för år 2018. Totalt avsätts där 15 miljoner på IT-säkerhet och digitalisering.
Åtgärder som följer av Botkyrka kommuns beslut om höjd informationssäkerhetsklassning inför 2018 kommer huvudsakligen svara upp mot de brister
som revisionen pekar på i sin skrivelse. För att kunna säkerställa en förbättrad IT-säkerhet är det dock viktigt att kommunstyrelsen fortsätter att följa
utvecklingen genom sitt uppföljningsansvar samtidigt som de enskilda objektsägarna måste åläggas ett tydligare ansvar.
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§ 246
Översyn av internationell samverkan inklusive vänorter
(KS/2017:157)
Beslut

1. Kommunstyrelsen avslutar Botkyrkas deltagande i vänortssamarbetet
med norska Stange och danska Bröndby.
2. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag
2016-11-28 § 240 att skapa en översyn och utvärdera Botkyrka kommuns internationella kontakter och samarbeten som återrapporterat.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
samband med underlag inför mål och budget 2019 återkomma med förslag på funktion och ambitionsnivå beträffande central samordning av
internationell samverkan.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en
översyn av kommunens internationella samverkan samt utvärderat kommunens vänortssamarbete. Kommunens vänorter är Stange i Norge och
Bröndby i Danmark. Utvärderingen visar att värdet med vänortssamarbetet
är begränsat och kommunledningsförvaltningen föreslår att Botkyrka lämnar
vänortssamarbetet.
Översynen av kommunens internationella samverkan visar att utbyten sker
inom ramen för tidsbegränsade projekt, studieresor och medlemskap i internationella organisationer.
Nationella och internationella utbyten med andra är viktiga. I Sveriges mest
internationella kommun bör internationellt samarbete vara naturligt. Det är
motiverat när det bidrar till vårt arbete med Botkyrkas hållbarhetsutmaningar eller kommunfullmäktiges övergripande målsättningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201710-18.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yttrande

§246 Översyn av internationell samverkan inklusive vänorter
(KS/2017:157)

Jag och Centerpartiet ser väldigt positivt på internationellt samarbete, vi beklagar
därför att majoriteten nu vill lämna vänortssamarbetet.
Denna typen av verksamhet blir väldigt mycket vad man gör det till.

Om jag hade yrkanderätt hade jag yrkat:

Att avslå ordförandeförslagets första att-sats.

Robert Steffens (C)
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§ 247
Val av ledamöter till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2018 (KS/2017:694)
Beslut

1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till Gunhild och Nils Eks
stiftelse för utbildning för år 2018:
Ledamot: Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Ledamot: Stina Lundgren (M)
Suppleant: Christina Zedell (S)
Uppdragen gäller till och med 2018-12-31.
Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter
en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag
till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun att möjliggöra och slutföra en utbildning.
Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska
en ledamot utses av Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun (vald
ledamot är Marcus Ekman (S)) och två styrelseledamöter och en suppleant
ska utses av Botkyrka kommun.
Kommunen förutsätts också utse en revisor, kommunledningsförvaltningen
återkommer i det ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-27.
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§ 248
Reviderad sammanträdesordning för kommunstyrelsen
2018 (KS/2017:608)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens sammanträdesordning 2018 i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-25, § 228, beslutades att
flytta styrelsens oktobersammanträde från den 8 oktober till den 1 oktober.
Beslutet motiverades med att resterande kommunstyrelsesammanträden infaller på första måndagen i månaden, medan föreslaget datum (8 oktober)
infaller på den andra måndagen i oktober. För att skapa en enhetlig sammanträdesordning beslutade kommunstyrelsen att justera beslutsförslaget till att
styrelsen ska sammanträda den 1 oktober istället för den 8 oktober.
Anledning till att sammanträdet förlagts till den 8 oktober är att kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning inte hinner sammanställa det
ekonomiska underlaget för delårsrapporten som presenteras i oktober. För
att kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning ska beredas möjlighet
att sammanställa underlaget samt arbeta fram kommunens delårsrapport,
behöver sammanträdet flyttas från den 1 oktober till den 8 oktober.
Vid aprilsammanträdet behandlas ärendet ”Förutsättningar för nämndernas
arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022”. Underlaget
för dessa förutsättningar arbetas dels fram via kommunens analysdagar, dels
via budgetberedningen samt sker slutgiltig handpåläggning vid KLG och
PLG konferensen den 26–27 mars. Utskick av handlingar till kommunstyrelsen äger rum den 28 mars. Ifall förvaltningen dels ska hinna sammanställa eventuella medskick, dels hinna revidera utvalda delar av underlagen,
behöver sammanträdet flyttas från den 9 april till den 11 april. Denna förskjutning skapar utrymme för förvaltningen att hinna revidera underlagen
efter vad som framkommer vid KLG och PLG konferensen den 26–27 mars.
Därav förslår kommunledningsförvaltningen att sammanträdesordningen revideras. Kommunstyrelsen föreslås sammanträda den 8 oktober istället för
den 1 oktober. Vidare föreslås att sammanträdet den 9 april flyttas till den
11 april.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201711-22.
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§ 249
Internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsens övergripande
ansvar (KS/2017:678)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan 2018 för
kommunstyrelsens övergripande ansvar.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att uppmana respektive förvaltning att föreslå sin nämnd att ta in samtliga 14
kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.
Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för
uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll.
Kommunledningsförvaltningen har för 2018 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts, som ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer
som ska granskas särskilt under 2018.
Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en
del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår 14 kontrollmoment. I
planen är kontrollmomenten sorterade efter bedömt riskvärde. Jämfört med
2017 års plan har 5 nya kontrollmoment lagts till i 2018 års internkontrollplan. Det gäller kontrollmoment 1 följsamhet till rangordning vid ramavtal,
kontrollmoment 3 informationssäkerhet, kontrollmoment 7 dokumentationsplikt vid direktupphandling, kontrollmoment 9 löneprocessen – attest
och kontrollmoment 14 personuppgiftsförteckning. Kontrollmoment 2, 5,
11, 12 och 13 har ändrad lydelse. Ett antal kontrollmoment har tagits bort
(attest, inköp och hyra av personbil, löneutbetalning, beloppsgräns vid direktupphandling), vilket beror på att det finns säkerställda rutiner som bedöms fungera.
Kommunledningsförvaltningen uppmanar respektive förvaltning att föreslå
sin nämnd att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan. Av dessa utförs 6 av kontrollmomenten av respektive förvaltning och
övriga kontroller utförs av kommunledningsförvaltningen. De kontroller
som utförs av kommunledningsförvaltningen rapporteras löpande till respektive förvaltning efter det att granskningen utförts.
Föreslagna kontroller är kontroller utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-06.
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§ 250
Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(KS/2017:455)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning

Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta
upphävs nuvarande lagstiftning om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård. Lagen tydliggör att huvudmännen som regel ska
komma överens om centrala frågor kring utskrivningsprocessen.
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträde den 22 juni 2017 att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen om utveckling av
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Syftet med överenskommelsen är att stödja ett gemensamt utvecklingsarbete
mellan kommunerna och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet för personer som efter utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
Överenskommelsen innebär att parterna åtar sig att delta i gemensamt utvecklingsarbete under överenskommelsens giltighetstid enligt fastställd
handlingsplan.
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-10-24, § 135
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-11-13, § 82.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201710-17.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 251
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval:
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Jimmy Baker (M)
Stina Lundgren (M)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Stina Lundgren (M)
Marie Spennare (M)
2. Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
PERSONALUTSKOTTET t o m 2018-10-15
Ledamot efter Deniz Bulduk (MP)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit:

Deniz Bulduk (MP), ledamot i personalutskottet.
Jimmy Baker (M), ledamot i demokratiberedningen.
Junaid Nawaz Chaudhry (S), ersättare i arbets- och
näringslivsberedningen.
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§ 252
Firmatecknare 2017 – ändring (KS/2016:830)
Beslut

1.

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

2.

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

Ted Emanuelsson

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

systemcontroller

Bo Ek

ekonomiassistent

Carina Friborg

controller

Annette Ödalen

redovisningsekonom

Jennifer Hultberg

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

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid
behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2017-10-25

Punkt 5: ”… underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och
andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.” har ersatts
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med ”… underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller
upplåtelseavtal avseende fast egendom.”
Punkt 6: Titel ändrad för redovisningsekonom Jennifer Hultberg (tidigare
redovisningsassistent).
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§ 253
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 oktober 2017, dnr KS/2017:50.
Ekonomisk uppföljning per sista oktober – prognoser 2017, dnr
KS/2017:95.
Rapport intercultural cities index, dnr KS/2017:696.
Återrapportering av studieresa om arbete med mänskliga rättigheter i Nederländska kommuner, dnr KS/2017:693.
SKL ekonomirapport, oktober 2017 - Om kommunernas och landstingens
ekonomi, dnr KS/2017:731.
Granskningsrapport - Utlåtande avseende Delårsrapport 2017, dnr
KS/2017:668
Protokoll från AB Vårljus 2017-09-27 och 2017-10-25, dnr KS/2017:177.
Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2016-11-15, dnr
KS/2017:719.
Protokoll och minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet (BRÅ)
2017-03-09, 2017-05-16 och 2017-09-07, dnr KS/2017:720.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2017-10-18.
Protokoll från demokratiberedningen 2017-10-19.
Minnesanteckningar från dialogforum Hallunda-Norsborg 2017-11-07, dnr
KS/2017:7.
Arbets- och näringslivsberedningens sammanträdesordning 2018, 2017-1121, § 11, dnr KS/2017:739.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-11-22, dnr
KS/2017:53.
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§ 254
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 2017-10-01—2017-10-31, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Extra bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB – val av ombud
(beslut 2017-11-10, dnr KS/2017:722).
Brottsförebyggande rådets sammanträdesordning 2018
(beslut 2017-11-15, dnr KS/2017:664).
Direktupphandling av konsultstöd för genomförande av Mälardalskonferensen - Att bryta segregation med aktiv bostadspolitik
(beslut 2017-11-16, dnr KS/2017:733).
Val av representant vid Inera AB ägarråd
(beslut 2017-11-21, dnr KS/2017:468).
Sponsring – Botkyrka Shukokai Karate
(beslut 2017-11-07, dnr KS/2017:447).
Sponsring – Botkyrka Boxningsklubb
(beslut 2017-11-08, dnr KS/2017:453).
Sponsring – Föreningen Aktiv Tumba
(beslut 2017-11-08, dnr KS/2017:486).
Sponsring – IFK Tumba Fotbollsklubb
(beslut 2017-11-08, dnr KS/2017:565).
Sponsring – Fittja IF
(beslut 2017-11-15, dnr KS/2017:723).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2017-11-02—2017-11-03
(beslut 2017-10-30, dnr KS/2017:25).
Anställning av kommunikations- och digitaliseringschef från 2018-01-15
(beslut 2017-10-24, dnr KS/2017:645).
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Förordnande av tillförordnad avdelningschef för samhällsutvecklingsavdelningen 2018-01-05—2018-02-18
(beslut 2017-11-10, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2018-02-26—2018-03-04
(beslut 2017-11-15, dnr KS/2017:25).
Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer och avdelningschefer
under jullovet 2017-2018
(beslut 2017-11-16, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2018-02-01—2018-05-31
(beslut 2017-11-22, dnr KS/2017:25).
Ekonomichefen

Anställning av controller från 2017-09-08
(beslut 2017-07-28, dnr KS/2017:701).
Anställning av investeringscontroller från 2018-01-08
(beslut 2017-09-21, dnr KS/2017:702).
Anställning av controller till beslutsstöd från 2018-01-08
(beslut 2017-09-21, dnr KS/2017:703).
HR-chefen

Beslut om löneväxling vid anställning av investeringscontroller
(beslut 2017-11-07, dnr KS/2017:715).
Upphandlingschefen

Fullmakt för SKL – upphandling – Socialt utfallskontrakt för att minska
sjukfrånvaro
(beslut 2017-10-25, dnr KS/2017:673).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17:10
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
Deniz Bulduk, led
Fredrik Olsson, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Ekman Marcus, ers
Ingren Lena, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

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

X
X
X
X
X

Youbert Aziz (S)

X

Robert Aslan (S)

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

Datum: 2017-11-27, bilaga
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NR

ÄRENDE
NR
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NEJ

NEJ

