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Kommunalhuset Tumba, Stange 2:3, kl 16:00 – 17:20

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga
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Utses att justera

Plats och tid för justering
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_________________________
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§1
Medledar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2017:757)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar medledar- och arbetsmiljöpolicy.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande befintliga styrdokument
upphör att gälla:
 Arbetsgivarstrategi, KS/2011:366.
 Lönepolicy i Botkyrka kommun, KS/2008:36.
 Arbetsmiljöpolicy, KS/2010:394.
Sammanfattning

Hur väl arbetsgivaren Botkyrka kommun lyckas med att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla rätt kompetens nu och i framtiden är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna ta sin roll som möjliggörare för Botkyrkaborna. Medledar- och arbetsmiljöpolicy sätter ramar samt styr och vägleder arbetet med att nå de politiska målen inom kompetensförsörjning.
I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkaborna är självklara medskapare i all utveckling.
I Botkyrka arbetar vi processorienterat för att tillgodose medborgarnas
behov på ett effektivt sätt. Vi behöver se helheten för Botkyrkaborna och
samordna verksamheten i väl fungerande värdekedjor.
Ökad komplexitet, behovet av innovation och utveckling ställer nya och
andra krav. Då fungerar inte den klassiska uppdelningen mellan rollerna
chef och medarbetare. Genom att tydliggöra att vi alla är medledare skapar
vi förutsättningar för att vara innovativa och ta tillvara kreativiteten.
Tillsammans tar vi ansvar för den komplexa helhet som det kommunala
uppdraget innebär.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2017-12-08, § 27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-24.
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§2
Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun (KS/2017:765)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar reviderade bidragsregler för ideella
föreningar i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att vid behov revidera bidragsregler för ideella föreningar.
3. De reviderade bidragsreglerna gäller från och med 1 februari 2018.
Sammanfattning

Utifrån den utredning som gjorts angående organiserad spontanidrott i Botkyrka kommun, så ändras kriterierna till att bidraget även omfattar målgruppen barn och äldre (65+). I kriterierna förtydligas även att jämställdhet och
jämlikhet är en faktor vid bidragsbedömning.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2017-12-15, § 103.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-30.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-01-08
Ärende 002

Revidering av bidragsregler för ideella föreningar (KS/2017:765)

Vi anser att det är bra att kommunen stöttar föreningslivet och att framför allt barn och
ungdomar har en meningsfull fritid. Fritidsutbudet i Botkyrka kommun fritidsutbud, ska
företrädelsevis rikta in sig på aktiviteter för barn och ungdomar, funktionshindrade och
äldre. Verksamheterna för dessa grupper ska i första hand finansieras inom
förvaltningsbudgeten och de ska fungera som komplement till det som föreningslivet
och eller andra aktörer erbjuder.
Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som
exempelvis mötesplatsföreningar, där fokus ofta avser annan verksamhet än de
prioriterade grupperna.
I 2017 års revison framgick stora brister/frågetecken kring medlemsregister
lokalkostnader samt diverse utbetalningar.
Det är viktigt att de som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav och
bedriver den verksamhet som faktiskt har överenskommits. Så är inte fallet gällande ett
antal föreningar. Vi menar på att det är rätt att stoppa fler utbetalningar till den typen av
föreningar då de inte uppfyller de kriterier som har uppställts för att kunna vara
bidragsberättigade.
Vidare menar vi att de föreningar som befinns ha fått utbetalda medel på fel grund bör
betala tillbaka det erhållna föreningsstödet. Det behöver därför kartläggas och redovisas
hur mycket pengar det totalt rör sig om, för samtliga år. Vi anser vidare att fler
föreningar per år borde bli föremål för granskning, då det påfallande ofta hittas brister
bland de som granskas. För de fall där en förening upprepat inte följer reglerna eller
använder pengarna på fel sätt, bör kommunen kunna neka även framtida
föreningsbidrag.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§3

Överföring av tomträttsmark till AB Botkyrkabyggen genom
transportköp (KS/2017:767)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att de 29 fastigheter Botkyrka kommun
tillträder 2018-01-01 överförs till AB Botkyrkabyggen genom transportköp för en köpeskilling om 523 587 000 kronor med tillträde senast
2018-03-31.
2. Kommunfullmäktige delegerar till exploateringschefen Antonio
Ameijenda och markchef Agneta Engver Lindquist att var för sig underteckna avtal och övriga handlingar som erfordras för överlåtelserna.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har köpt av Stockholm stad, genom tidigare beslut, alla
fastigheter AB Botkyrkabyggen innehar med tomträtt i Botkyrka. AB Botkyrkabyggen har tidigare friköpt sina tomträtter de hade i Alby och därför
ser vi det som naturligt att även nu erbjuda AB Botkyrkabyggen ett friköp
nu när Botkyrka kommun förvärvar all tomträttsmark från Stockholm stad.
Genom att vi genomför det som ett transportköp behöver kommunen inte
söka lagfart eller betala stämpelskatt, vilket vi måste göra om friköpet görs
senare än tre månader efter vårt tillträde.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-12-05, § 404.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-15.
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§4
Inrättande av Tillväxt Botkyrka AB (KS/2017:683)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda det kommunala aktiebolaget
Tillväxt Botkyrka AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till bolagsordning för
bolaget Tillväxt Botkyrka AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ägardirektiv för bolaget
Tillväxt Botkyrka AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett aktieägartillskott till bolaget Tillväxt Botkyrka AB om en miljon (1 000 000) kronor.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa besluten enligt ovan.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
6. Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, att för kommunens räkning ingå ett civilrättsligt uppdragsavtal med bolaget Tillväxt Botkyrka AB enligt förslag.
Jäv

Ali Khalil (MP) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Reservation

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

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro - och
minskar segregation och utanförskap. Ett samhälle där fler individer och
företag växer är ett samhälle vi vill leva i.
--Vi är ett antal individer som tror på entreprenörskapskraft i samhällsförändring som är beredd att satsa tid och resurser för att bevisa det.
Vilka är vi?
Vi är personer som har gjort egna tillväxtresor och vill nu skapa förutsättningar för fler att göra detsamma, tillsammans med Botkyrka kommun
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genom satsningen ”Tillväxt Botkyrka”. Se lista på namn och bio längre
ner i detta brev. Vi blev inspirerade av liknande satsningar i Malmö och
Helsingborg, där framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv
har gett möjligheter för investerare och företag att effektivt bidra till en
positiv samhällsutveckling. Tillsammans har vi startat Stiftelsen ’Tillväxt
Stockholm’ och finansierat ett team under ’uppstartsperioden’ för att hitta
rätt kommun att börja jobba med i Stockholmsregionen.
Vi tror på Botkyrka
Vi ser stor potential i just Botkyrka kommun. Botkyrka är rankad som en
av de kommuner med bäst tillväxt i Stockholms län, vars befolkning representerar 109 nationaliteter och pratar över 100 språk. Det är en kommun som vi bedömer har förutsättningarna att gå före och leda Sverige
mot ett mer mångfalt och framgångsrikt samhälle. Under hösten har vi
lärt känna kommundirektören såväl som verksamhetsledare i arbetsmarknadsförvaltningen och mött ledare med hög kompetens och rätt värderingar, vilket är en förutsättning för att Tillväxt Botkyrka ska nå framgång. Vi
har också träffat kommunpolitiker med det driv, innovativ inställning och
resultatorienterat synsätt som passar oss. Även övriga aktörer i Botkyrka
som jobbar redan inom dessa områden har vi haft kontakt med och visat
oss hur initiativet kan komplettera och bidra till ett ännu effektivare arbete
tillsammans.
Vi tror på kraften i individen.
Vi tror att alla människor kan utvecklas med rätt förutsättningar och egen
vilja. Genom Tillväxt Botkyrka vill vi ge bättre förutsättningar för Botkyrkas företagare och arbetssökande att växa. Det handlar inte om att göra
jobbet åt någon men snarare att ta bort begränsningar så att individer kan
nå sin potential. När entreprenörer växer skapas framgångsrika företag
och fler hållbara jobb. När arbetssökande växer får de ett jobb där de kan
bidra med kompetens och drivkraft som i längden skapar ännu fler jobb.
Så vill vi driva Tillväxt Botkyrka.
Tillväxt Botkyrka - Hjärtat + plånboken (i det ordningen.)
'Jag har arbetat med samhällsfrågor de senaste 15 åren inte minst projektet
med skolorna-företag i Botkyrka. Minska utanförskap genom jobb och tillväxt är för mig en stark drivkraft.' Michael Treschow, Tidigare Ordförande
för Unilever, Ericsson m fl. samt tidigare koncernchef för Atlas Copco samt
Electrolux
“En av de viktigaste aspekterna för Sveriges framtid är jobbskapande. Lyckas vi med detta så är vi alla vinnare! Genom Tillväxt Stockholm kan jag
stötta och bidra med mina erfarenheter kring entreprenörskap och bolagsbyggande. Detta är såklart en väldigt liten uppoffring för att bidra med tid,
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energi och kapital för att fler människor kan få jobb och därmed kommer in
på arbetsmarknaden”. Jeremias Andersson, Grundare av Academic Work.
Serieentreprenör
“Jag tror på kraften i att tillsammans verka för tillväxt och därmed nya arbetstillfällen. I kombinationen av entreprenörens egen drivkraft, ett professionellt nätverk och individanpassad coaching samt vid behov kapital ligger
nyckeln till framgång. “Lina von Post, VD Nära Hjärtat AB
“Många funderar över hur man kan bidra till att lösa de problem vårt samhälle just nu brottas med. Genom att stödja lokala entreprenörer och därmed skapa nya riktiga jobb vill jag bidra på ett meningsfullt sätt. Detta projekt kan på ett beprövat sätt skapa en effektiv process där olika intressenter
jobbar ihop för maximal nytta till lägsta möjliga kostnad.” Alexander af
Jochnick, Ordförande Oriflame, aktiv investerare, styrelseledamot Postkodföreningen
“Som investerare tror jag att det finns en stor potential att hitta morgondagens vinnare då mötet mellan entreprenörer och kapital är väldigt långt
bort i förorten. Personligen för mig som arbetar med handel ser jag en möjlighet att bidra men även ha en ekonomisk uppsida. Jag ser denna satsning
rent kommersiellt med ide att skapa värden för alla inblandade. Jag är övertygad att nästa stora handelsbolag finns där ute i orten” Dani Evanoff,
Grundare Godiskungen och tidigare VD CandyKing, serieentreprenör
“Vi vill bidra till ett bättre Stockholm genom att stödja enskilda entreprenörer, med råd och kapital, så deras företag kan växa och anställa fler i
förorten. På så sätt kan vi kombinera investeringar med vårt samhällsengagemang.” Patrik och Carin Wahlén, Grundare Volati och Wahlén & Partner.
Andra medlemmar i Investerar- och rådgivargruppen:
Kristoffer Jeansson, Grundare av Ryska posten och serieentreprenör
Sebastian af Jochnick, Grundare Retail Knowledge, aktiv investerare och
stort socialt engagemang
Emad Zand, Tidigare VD för familjeföretaget Avesina hörsel, aktiv investerare
Dimitris Gioulekas, VD Knighttec AB
Faje Gani, Head of Twitter Nordics, Sellbranch
Leo Razzak, Social entreprenör och mediaprofil från Norsborg.
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Yrkande

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

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Jimmy Bakers (M) och
Kia Hjeltes (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå det moderata tilläggsyrkandet.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till
ordförandeförslaget.
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§5

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt
Botkyrka AB (KS/2017:683)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB:
-

Michael Treschow (ordinarie ledamot)
Kevin Ryan (ordinarie ledamot)
Alexander af Jochnick (ordinarie ledamot)
Anna Anderberg (ordinarie ledamot)
Kerstin Berglund (ordinarie ledamot)
Pia Ackmark (ordinarie ledamot)
Nina Angermund-Carlsson (suppleant)

2. Kommunfullmäktige utser Michael Treschow till styrelsens ordförande
och Alexander af Jochnick till vice ordförande.
3. Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman
2019.
Jäv

Ali Khalil (MP) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Av Tillväxt Botkyrka AB:s bolagsordning, 7 § framgår följande;
Styrelsen skall bestå av lägst två och högst sex styrelseledamöter med lägst
en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av
den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201712-21.
Yrkande

(S) lämnar ett tilläggsyrkande av ordförandeförslaget, se bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer reviderat ordförandeförslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med reviderat
ordförandeförslaget.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-08

Protokollsanteckning

Förslaget att inrätta det kommunala bolaget ”Tillväxt Botkyrka AB” innebär
således att de kommunala revisorernas ansvar utökas till att även omfatta
Tillväxt Botkyrka AB.
Ebba Östlin (S)

10[41]

Ärende 5 – Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt Botkyrka
Tilläggsyrkande, 2018-01-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
3. Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman
2019.

Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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§6
Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar utvecklingsprogrammet för HallundaNorsborg.
Kommunfullmäktige uppdrar åt:
2. Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.
3. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en
välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.
4. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en strategi för markanvändning i
Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad.
5. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ytterligare 20 villatomter i
Hallunda/Norsborg.
6. Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna.
7. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats
för äldre i Hallunda/Norsborg.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
8. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att årligen
uppdatera utvecklingsprogrammets redovisning av aktiviteter (”Det här
gör vi nu och nästa år”).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Förslaget till program
utgår från kommunens vision och omsätter den till ett områdesperspektiv för
Hallunda-Norsborg genom fyra huvuduppgifter:

Mer jämlika och trygga uppväxtvillkor

Bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor

Starkare samspel och känsla för platsen

Förnyad stadsmiljö
För var och en av huvuduppgifterna anges långsiktiga handlingsvägar.
Dessa ger en ram för prioritering och samordning av kommunens insatser
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för en sammanhållen inriktning över tid. De aktiviteter som vår organisation
sätter i verket sker genom det ordinarie styrsystemet.
Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram
för Hallunda-Norsborg. I ordförandeförslaget står följande bakgrundsförklaring till uppdraget:
Botkyrkas kommundelar skiljer sig åt från varandra. Därför kan vissa
av hållbarhetsutmaningarna vara mer eller mindre relevanta för de
olika platserna. Hittills har utvecklingsprogram tagits fram för Alby,
Tullinge och Fittja. Nu står Hallunda-Norsborg på tur för ett
utvecklingsprogram.
Hallunda-Norsborg byggdes till stora delar ut i och med bygget av miljonprogramsområdena. Det är ett fantastiskt område med stor potential.
Dess läge som södra porten till Stockholm och dess natursköna miljöer
gör Hallunda-Norsborg till en ideal plats att bo, leva och verka på.
Vi vill med detta utvecklingsprogram skapa en modern stadsdel tillsammans med boende och verkande i området. Kommunen kan inte
ensam driva fram en bra utveckling. Samverkan krävs med medborgare
och andra aktörer. Därför inkluderar arbetet med utvecklingsprogrammet dialog med aktörer utanför kommunorganisationen.
Det slutliga förslaget till ett utvecklingsprogram är framtaget genom majoritetsberedning.
Tillvägagångssätt

Arbetet med utvecklingsprogrammet har skett genom följande steg: faktainsamling och nulägesbeskrivningar utifrån olika områden (2015), medborgaroch aktörsdialog (2015), analys (2016) samt framtagande av huvuduppgifter
och handlingsvägar (2017). En återrapportering av dialogen gjordes på klimat- och planeringsberedningen den 17 februari 2016.
Programarbetet har skett i ett löpande samspel med områdesgruppen i
Hallunda-Norsborg.
Efter kommunfullmäktiges beslut kommer programmet att formges grafiskt,
sedan återkopplas till stadsdelen och spridas i den kommunala organisationen.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-12-21, § 30.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-20.
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Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar på justering av ordförandeförslaget. Justeringen avser att benämningen ”ungdomsgård” ersätts med ”öppen fritidsverksamhet”, yrkandet gäller beslutssats sex.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till justerat ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer justerat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med justerat ordförandeförslag.
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Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411)

Moderaterna står bakom huvuddragen i utvecklingsprogrammet.
Normalt brukar ett utvecklingsprogram innehålla lite mer substans - detta har mer
karaktären av en sammanfattning som går ut på att fler ska komma i arbete, att
uppväxtvillkoren ska vara mer jämlika och att ”stadsmiljön” bör förnyas.
Huvudpoängen är att alla förvaltningar i efterhand ska komma med förslag på hur de
utifrån sina förvaltningsuppdrag kan bidra till utvecklingsprogrammet. Så detta är
egentligen inte ett utvecklingsprogram; det är snarare ett uppdrag att ta fram ett
utvecklingsprogram.
Vidare ifrågasätter vi målet ”jämlika livsvillkor”. Det är en stor skillnad på jämlika
livschanser och jämlika livsvillkor - oavsett egen prestation och insats.
Det måste alltid löna sig att arbeta och det måste löna sig ännu mer för den som sliter på
mer. Lägre skatter i kombination med lägre och färre bidrag är därmed frihetsreformer
och några av de viktigaste incitamenten för att få människor att växa och bli
självständiga individer som försörjer sig själva och sina familjer.
Moderaternas perspektiv är att alla som växer upp här ska ha så goda möjligheter som
möjligt för att senare kunna forma sina egna liv. Man kan bli sin egen lyckas smed,
genom att vara flitig och ambitiös så kan man komma att tjäna mer och lyckas bättre än
om man exempelvis skolkar i skolan eller är inte anstränger sig tillräckligt.
Vi ser vidare ett ännu större behov av en tonvikt mot trygghetsskapande insatser och
åtgärder, en högre prioritering av att anpassa offentliga rummet och ett ännu mer aktivt
samarbete med de rättsvårdande myndigheterna för att komma tillrätta med
kriminaliteten.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§7
Förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av funktionerna Tjänsteperson i beredskap (TiB) och
Kommunikatör i Beredskap (KiB) (KS/2017:785)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Polisen undersöka
möjligheter till ett utökat nyttjande av trygghetskameror i kommunen. I
uppdraget ingår att utreda möjliga placeringar och finansiering för
sådana kameror.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Botkyrka kommun inrättar funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB)
3. Botkyrka kommun inrättar funktionen Kommunikatör i Beredskap (KiB)
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fastställa rutiner och arbetsbeskrivning för TiB- och KiB-funktionerna.
5. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med
övriga förvaltningar, bemanna TiB- och KiB-funktionerna med lämpliga
resurspersoner.
6. KiB-funktionen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
7. Kommunstyrelsen tilldelar kommunledningsförvaltningen 1 800 000
kronor för 2018 för finansiering av TiB-funktionen samt två extra resurser att ingå i kommunens centrala säkerhetsorganisation. Finansiering
sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande. Kostnader för
2019 hanteras i budgetberedningen för 2019.
8. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten
att förstärka säkerhetsfunktionen ytterligare med det årliga statsbidraget
som kommunen får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB.
9. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera insatsen Storsamling i Fittja för att se om konceptet även kan införas i övriga
kommundelar.
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Motivering

Botkyrka ska vara en levande och trygg plats att bo och verka i. För kommunledningen är det viktigt att Botkyrkabor är och känner sig trygga och
trivs i sina stadsdelar. För att öka tryggheten och trivseln behöver man jobba
på många olika områden, i grunden handlar det om att stärka Botkyrka.
För att skapa långsiktig trygghet behöver man ha arbete som reagerar direkt
på och mot händelser som sker i kommunen, men det behövs också ett långsiktigt arbete som stärker Botkyrka och Botkyrkaborna så att allt gott som
görs får ta plats. Det handlar om att stötta nattvandrare, förstärka föreningslivet, skapa fler mötesplatser och utveckla våra stadsdelar med mycket mer.
Det handlar också om att alla Botkyrkabor ska känna sig trygga i att skolan
stärker och tar hand om våra unga. Det bästa investeringen vi kan göra är att
se till att alla unga blir behöriga till gymnasieskolan. Därtill ska man känna
sig trygg i att omsorgen finns där när den behövs. Därför jobbar kommunledningen aktivt med att utveckla och stärka skolan och omsorgen i Botkyrka.
Men för att skapa mer långsiktig trygghet behövs också ett arbete som
tränger ut de få kriminella som förstör för så många och ger plats åt allt det
goda som sker.
I Botkyrka finns numera det närmaste samarbetet någonsin mellan kommunen, AB Botkyrkabyggen och polisen. Det samarbetet byggs kring gemensamma lägesbilder över allt som sker i kommunen som gör det möjligt att
agera gemensamt.
Den polisiära organisationen har byggts ut i Botkyrka, och för att vi som
kommun på bästa sätt ska kunna samverka med övriga aktörer behövs en väl
utbyggd säkerhetsorganisation. För att säkra goda effekter och utveckla
arbetet i samarbetet mellan kommun och polis så förstärks nu den kommunala organisationen för säkerhet och trygghet.
En del i vårt arbete med att stärka Botkyrka är att se till att alla faktiskt kan
vara med och bidra. Därför prövades konceptet Storsamling i Fittja under
december 2017. Det innebär att man samlar alla lokala aktörer och bjuder in
boenden i området, både för att berätta om det arbete som görs för att utveckla stadsdelen, men också för att visa på vilken viktig roll alla dessa aktörer har och hur de kan bidra. Det arbetet ska därför utvärderas och utvecklas för att bli ett komplement till arbetet i hur vi stärker Botkyrka.
En annan åtgärd som diskuteras är trygghetskameror. Polisen har ett pågående arbete med det. Därutöver ska kommunen se över och förbereda
eventuell medfinansiering av fler trygghetskameror om polisen ser det som
effektivt.
Detta är några delar av det stora arbetet som utvecklas för att skapa mer
trygghet och trivsel i kommunen.
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§8
Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem
(KS/2017:784)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla från den 1
mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i mandat att besluta om
höjningar av maxtaxa inom förskola och fritidshem som inte överskrider
Skolverkets högsta avgiftsnivåer från och med den 1 mars 2018.
Sammanfattning

Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas
ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen
2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya
avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem börjar gälla från den 1 mars
2018.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-12-12, § 135.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-12-06.
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§9

Uppdragsavtal för Hågelbyparken AB 2018
(KS/2017:777)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till uppdragsavtal mellan Botkyrka kommun och Hågelbyparken AB.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare tillsammans med Hågelbyparken AB upprättat ett avtal mellan kommunen och bolaget. Enligt
avtalet ska bolaget sköta anläggningen och erbjuda kommuninvånare tillgång till parken samt även bedriva en viss programverksamhet.
Uppdragsavtalet löper ut den 31 december 2017 och ska således förlängas.
Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med föregående års avtal. Det
som har lagt till i uppdragsavtal för 2018 är att bolaget tillsammans med
kommunen under 2018 ska utreda förutsättningarna för hur nuvarande verksamhet bäst kan utvecklas utan att kommunen kvarstår som huvudman för de kommersiella verksamheterna på Hågelbyparken. Under 2018 ska bolaget tillse att
de kommersiella verksamheterna upphandlas med anledning av konkurrensrättsliga skäl.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2018 har beräknats till 6 444 000 kronor. Ersättningen har räknats upp med de procentsatser som tillämpas
gentemot kommunens egna verksamheter (cirka 2,3 procent). Bolaget har
liksom de kommunala nämnderna fått en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två procent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-13.
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§ 10
Svar på motion - Östersundsmodellen för flyktingmottagande m.m (M) (KS/2016:495)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Thèrése Hellichius (M) och Yngve RK Jönsson har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat motionen:
Östersundsmodellen för flyktingmottagande m.m. (M). Motionärerna anför
att Östersunds kommun köper, genom allmännyttiga Östersundshem, in
cirka hundra Attefallshus (bygglovsbefriad komplementbyggnad) för att bereda bostäder åt flyktingar, studenter och arbetslösa. Motionärerna anser att
denna modell vore intressant för Botkyrka kommun att titta närmare på.
Modellen innebär att kommunen tecknar avtal med villaägare i syfte att förhyra plats för Attefallare på tomten i 4–6 år, mot en fast tomträttsavgäld/hyra. Själva komplementbyggnaden köps in av kommunen och villaägaren kan beredas, efter kontrakts-/avskrivningstiden löpt ut, möjlighet att
köpa loss byggnaden för en nominell summa. Därav föreslår motionärerna
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden att se över en modell där kommunen köper in Attefallare i
syfte att, i avtal med privatpersoner, uppföra dessa på olika villatomter i
kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2016-11-08, § 361.
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet 2016-10-18, § 132.
Motivering

Motionärerna refererar i denna motion till den så kallade Östersundsmodellen. Det finns dock stora skillnader mellan denna modell och den som föreslås i motionen, då man i Östersund använder sig av kommunal mark.
Förslaget att placera husen på privata tomter kompliceras av olika avtalsmässiga svårigheter. Vidare finns osäkerhet vad gäller VA- och vägkapacitet.
Botkyrka kommun har varit projektägare i samverkan med Huddinge, Nykvarn och Salems kommun i ett projekt rörande privatuthyrning till nyanlända. Detta resulterade i en förstudie från PWC som sammanfattade hur
kommuner kan arbeta med privatuthyrning utifrån olika praktiska och lagstiftningsmässiga aspekter. Det finns dock svårigheter i att veta hur effektiva
dessa typer av lösningar är.
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Kommunen arbetar med att erbjuda bostäder för nyanlända på anvisning i
enlighet med bosättningslagen. Ett styrdokument som reglerar kommunens
arbete med bostäder för nyanlända antogs i kommunstyrelsen i november
2016. Såväl 2016 och 2017 klarade Botkyrka kommun sina anvisningar
inom ramen för detta befintliga arbete och vår bedömning är att vi ska klara
även 2018 på detta sätt. Detta innebär konkret att vi prioriterar att klara anvisningarna genom kommunkontrakt för barnfamiljer och genom byggande
av modulhus med tillfälliga kontrakt för ensamhushåll.
Motionärerna hänvisar i sin motion till flyktingliberala Botkyrkabor i ”välbärgade” områden som genom förslagen i motionen ”äntligen och helt frivilligt” skulle få chansen att bidra till flyktingmottaganden. Den rödgröna
kommunmajoriteten vill passa på att tacka alla engagerade Botkyrkabor som
redan idag, på ideell basis, gör stora insatser för människor som har flytt till
vårt land.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Jimmy
Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 11
Svar på motion - Renovera järnåldersbyn Hogslaby i
Hågelbyparken (SD) (KS/2016:427)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
Ärendet

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, §
125 lämnat motionen: Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken.
Motionärerna anför att Järnåldersbyn i Hågelbyparken är kraftigt nedgången
och har börjat förfalla. Bland annat anförs att befintlig husgrund och hustak
för flertalet byggnader är i så dåligt skick att det förefaller rasrisk och därmed utgör en fara för allmänheten som vistas där. Järnåldersbyn har under
en längre tid varit ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, anför
motionärerna. Därav föreslår motionärerna att kommunen ska renovera
Järnåldersbyn samt utreda hur densamma kan utvecklas och förbättra sin attraktionskraft.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-10-11, § 72.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till att
nämnden är medveten om järnåldersbyn Hogslabys behov av nya lokaler för
sin verksamhet. Renoveringen har dröjt på grund av inväntandet av kommunens större planer för Hågelbys framtid. Dock har vissa renoveringsåtgärder
gjorts sedan motionen skrevs 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslutade den 4 september 2017 om ett uppdrag för järnåldersbyn Hogslabys framtid. Uppdraget ingår i Mål och budget
2018. Uppdraget avser att utreda framtida utvecklingen för Hogsla järnåldersby och Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby.
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§ 12
Svar på motion - Avyttra stadsnätet (M), (L), (C)
(KS/2015:267)
Beslut

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

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26, § 48, en motion från Jimmy Baker
(M), Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C): Avyttra hela/delar av Botkyrka Stadsnät. Motionärerna ser positivt på att kommunen har lyckats etablera ett kommunalt stadsnät men ser dock inget egenvärde i att kommunen
fortsätter att äga och bedriva bolaget. Motionärerna vill således att kommunen säljer bolaget alternativt behåller en minoritetsandel för fortsatt insyn
och inflytande.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur kommunen
antingen kan bredda ägandet genom att bjuda in intressenter att lägga bud på
att överta en majoritetspost, eller alla av kommunens aktier i Botkyrka
Stadsnät.
Som skäl anges kommunen sakna tillräckligt med kompetens för att på egen
hand stå för driften av stadsnätet. Enligt motionärerna bör kommersiella aktörer äga kommersiellt driven infrastruktur. De menar att kommunen, som
myndighet och som en aktör som tillhandahåller skattefinansierade välfärdsverksamheter, inte bör konkurrera om marknadsandelar med privata
aktörer då det får en snedvridande effekt på marknaden. Motionärerna anser
också att en försäljning av Botkyrkas stadsnät skulle vara ett sätt för kommunen att få igen satsat kapital.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen vill att Botkyrka stadsnät även i fortsättningen ska bedrivas i kommunal regi. Det är av stor allmän betydelse att det
finns en väl utbyggd digital infrastruktur som ger medborgare och företag
tillgång till snabba elektroniska kommunikationer i kommunen. Ett väl utvecklat stadsnät är en strategisk tillgång och en viktig konkurrensfaktor för
kommunen att attrahera företag och nyinflyttning.
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Att kommunen äger fibernätet innebär att Botkyrka genom ägardirektiv kan
sätta mål för sitt fibernät och ha ett större inflytande över prioriteringarna
när det gäller utbyggnaden av fibernät i kommunen.
I SKL-rapporten ”Kommunerna – Nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät”
framgår att kommunerna spelar en viktig roll genom att äga bredbandsnät
som tillhandahålls på öppna och lika villkor. Offentligt ägda nät kan garantera att det blir konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det innebär att medborgare och företag får bästa möjliga pris och utbud på de tjänster de önskar.
Den rödgröna majoriteten anser att bredbandsnätet ska betraktas som en viktig infrastruktur för samhället. Det offentliga ägandet möjliggör en ökad
grad av offentlig insyn och demokratisk kontroll som inte kan uppnås om
infrastrukturen är i privat regi.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Kia Hjeltes
(M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Lars Johansson (L) anför att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till
motionen.
Robert Steffens (C) anför att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till
motionen.
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§ 13
Svar på motion - Ta över Norsborgs centrum eftersom
marknaden har misslyckats (M) (KS/2014:85)
Beslut

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

Jimmy Baker, Kia Hjelte och Yngve RK Jönsson (M) väckte vid kommunfullmäktige 2014-02-20, § 45 en motion som föreslår att kommunen tar över
driften av Norsborgs centrum: ”Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att skyndsamt utreda vilka alternativ som finns till handa för att ta över rådigheten över Norsborgs C.”
Ingemar Wendel inkom 2013-09-03 med ett medborgarförslag: ”Riv det
gamla och bygg nytt centrum i Norsborg. Vid en nybyggnation av ytan för
centrumbyggnaden och intilliggande parkeringsplats bör en 150 till 200 lägenheter få plats i punkthus som är 8 – 10 våningar (idag finns 8 vån. hus i
området). I bottenplan kan förläggas butiker, kiosker m.m. Lägenheter
skulle kunna vara stor dvs. 4 – 5 rum samt små som 1 – 2 rum.”
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2017-05-02 ett gemensamt yttrande
över motionen och medborgarförslaget.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är utvecklingen av Hallunda och Norsborg högt prioriterad. Med målet att bygga 4000 nya bostäder i kommunen
till 2020, ska vi skapa mer levande och trygga stadsdelar som bryter bostadssegregationen.
Utvecklingen av stadsdelarnas centrum och centrumnära lägen är viktig för
den utveckling som kommunledningen vill se. Idag upplevs området kring
Norsborgs centrum som otryggt och därför behöver platsen utvecklas. Sedan
motionen lades har en privat aktör köpt Norsborgs centrum. Kommunledningen för en dialog med centrumägarna om hur de kan bidra till de förändringar som behövs i området.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
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Detta är en principiellt intressant motion. Vår uppfattning är att driften av centrumanläggningar bäst
sköts privat men att ägandet kan vara kommunalt. Det är huvudsakligen två skäl som ligger till
grund för resonemanget.
För det första finns det en demokratisk aspekt eftersom att en centrumanläggning utgör
kommundelens huvudsakliga offentliga rum och kan genom kommunalt ägande hållas öppet för
alla.
För några år sedan blossade det upp en konflikt där ägaren till ett centrum ville utestänga en
förening från den årliga julmarknaden. Anledningen kunde misstänkas vara att föreningen
konkurrerade med en hyresgäst i centrumet. Dessa problem kan givetvis även drabba politiska
partier eller andra organisationer om exempelvis en privat centrumägare försöker förhindra politiska
kampanjer eller demonstrationer.
För det andra kan en svag eller ointresserad privat ägare vara förödande för utvecklingen av ett
centrum. Om centrumet upplevs som vanskött eller tråkigt påverkas företagarna negativt. Det kan i
sin tur leda till en ond cirkel med minskad köpkraft, färre butiker och ökad otrygghet som följd.
Som ägare kan kommunen istället utveckla ett centrum där bostäder, handel och service samverkar i
en attraktiv och välkomnande miljö. Kommunen kan säkerställa öppna och folkligt förankrade
mötesplatser med hög tillgänglighet. Därför bör kommunen se över vilka centrumanläggningar som
är i behov av kommunal utveckling utifrån invånarnas önskemål och behov.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
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§ 14

Svar på medborgarförslag - Att Botkyrka kommun köper in
Norsborgs centrum och river för att bygga hyreslägenheter
(KS/2013:489)
Beslut

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

Ingemar Wendel inkom 2013-09-03 med ett medborgarförslag: ”Riv det
gamla och bygg nytt centrum i Norsborg. Vid en nybyggnation av ytan för
centrumbyggnaden och intilliggande parkeringsplats bör en 150 till 200 lägenheter få plats i punkthus som är 8 – 10 våningar (idag finns 8 vån. hus i
området). I bottenplan kan förläggas butiker, kiosker m.m. Lägenheter
skulle kunna vara stor dvs. 4 – 5 rum samt små som 1 – 2 rum.”
Jimmy Baker, Kia Hjelte och Yngve RK Jönsson (M) väckte vid kommunfullmäktige 2014-02-20, § 45 en motion som föreslår att kommunen tar över
driften av Norsborgs centrum: ”Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att skyndsamt utreda vilka alternativ som finns till handa för att ta över rådigheten över Norsborgs C.”
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2017-05-02 ett gemensamt yttrande
över motionen och medborgarförslaget.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är utvecklingen av Hallunda och Norsborg högt prioriterad. Med målet att bygga 4000 nya bostäder i kommunen
till 2020, ska vi skapa mer levande och trygga stadsdelar som bryter bostadssegregationen.
Utvecklingen av stadsdelarnas centrum och centrumnära lägen är viktig för
den utveckling som kommunledningen vill se. Idag upplevs området kring
Norsborgs centrum som otryggt och därför behöver platsen utvecklas.
Sedan motionen lades har en privat aktör köpt Norsborgs centrum. Kommunledningen för en dialog med centrumägarna om hur de kan bidra till de
förändringar som behövs i området.
Däremot håller kommunledningen med förslagsställaren om vikten av fler
bostäder och hyresrätter. I målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år så
ska hyresrätter tillföras de områden som idag saknar hyresrätter för att skapa
mer blandning i kommunens stadsdelar.
Protokollsanteckning

Yngve R K Jönsson (M) anför att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till
ordförandeförslaget.
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§ 15

Svar på medborgarförslag - Anlägg en bastu vid
dagvattenparken Maden (KS/2017:123)
Beslut

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 62, mottogs medborgarförslaget ”Anlägg en bastu vid dagvattenparken Maden” för beslut. Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige kommer slutgiltigt besvara medborgarförslaget.
Förslagsställaren anför att Tanto Bastu kom till genom ett medborgarförslag
i Södermalms stadsdelsnämnd sommaren 2015. Föreningen bildades våren
2016 för att driva bastun. Bastun drivs genom ideellt arbete och medlemsavgifter. Med bakgrund i ovanstående framför förslagsställaren att en liknande bastu ska anläggas vid dagvattenparken Maden i Tullinge. Förslagsställaren åtar sig uppgiften att starta upp föreningen.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i ärendet 2017-08-29, § 274.
Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig i ärendet 2017-09-13, § 59.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att bastuanläggningen i Tantolunden ligger i anslutning till Tantobadet. Bastun har därigenom direktkontakt med vattnet genom en brygga.
Detta gör det enkelt att kombinera vatten- och bastubad. Under 2016 gjordes
upprustningar av området, i syfte att öka tillgängligheten samt andra åtgärder. Vattenkvaliteten kring Maden kontrolleras regelbundet, men i dagvattenparken är bad inte lämpligt. Att anlägga en bastu utan möjlighet till bad
rekommenderas inte av samhällsbyggnadsnämnden, därav hänvisar nämnden till befintliga bastuanläggningar i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår, likt samhällsbyggnadsnämnden, att
medborgarförslaget avslås. Nämndens förvaltning har i samråd med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltning berett ärendet. Då området kring
Maden är känsligt ur djur- och miljöperspektiv, så lämpar sig badaktiviteter
inte särskilt väl i området. Dock välkomnar kultur- och fritidsförvaltningen
en dialog med förslagsställaren gällande en bastuförening och dess framtida
arbete.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
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Förslagsställaren vill anlägga en bastu vid Maden i Tullinge. Inspirationen kommer från att en bastu
har byggts vid Tantolunden och att den drivs av en ideell förening. Förslagsställaren åtar sig
uppgiften att starta upp en liknande förening för att sköta bastun vid Maden. Medborgarförslaget
avslås dock av den rödgröna kommunledningen med bland annat motiveringen att en bastu utan
möjlighet till bad inte rekommenderas.
Vi vill poängtera att Tullingepartiet tidigare har föreslagit att bygga en brygga vid Maden. Om
Maden kompletteras med en pålad brygga utefter vasskanten skulle hela området bli mer levande,
och genom att placera ut stegar ned i vattnet med lämpliga mellanrum skulle man kunna erbjuda
möjligheten till ett härligt dopp. Bryggan skulle i sin tur öppna upp för möjligheten att bygga en
bastu i anslutning till Maden.
Tänk att efter motionsrundan få ta ett dopp i det svalkande vattnet för att sedan avsluta med ett
bastubad. Tyvärr har dock Tullingepartiets förslag avslagits av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.
När Tullingepartiets förslag avslogs motiverades det med att Maden inte var prioriterad, dels utifrån
vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i kommunen.
Men poängen med motionen var just det som anges i medborgarförslaget, nämligen att en
utveckling av Maden skulle bli ett lyft för Tullinge. Och gällande vattenkvaliteten har kommunen
fortfarande inte kunnat redovisa vilka mätningar som har gjorts och vad dessa har visat.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
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2018-01-08

§ 16
Svar på medborgarförslag - Förslag om näridrottsplats för
spontanidrott i Tullinge (KS/2016:318)
Beslut

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

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-05-26, § 126, mottagit
medborgarförslaget ” Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge”. Förslaget har remitterats till samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet. Kommunfullmäktige avser besvara förslaget slutgiltigt. Förslagsställaren anför att kommunen bör göra om den befintliga grus- och asfaltplanen vid Solskensvägen i Tullinge till en näridrottsplats med konstgräs istället. Näridrottsplatsen föreslås bestå av utegym,
kombi/multiidrottsanläggning (landbandy/tennis/basket med fasta mål, stolpar och korgar). Medel för upprättande av en multianläggning kan sökas
från Svenska Fotbolls/Idrottsförbundet, anför förslagsställaren.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-08-29, § 265.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-02-13, § 1.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka håller med förslagsställaren om
betydelsen av ytor för spontanidrott och utegym i kommunen. Det är populära och tillgängliga motionsformer som sänker trösklarna för fysisk aktivitet. Idag finns det sju utegym i kommunen varav två ligger i Tullinge. Det
finns planer att bygga ytterligare några utegym under de kommande åren
och just nu pågår en utredning av vilka platser som kan vara lämpliga. Gällande konstgräsytor finns det idag tre sådana anpassade för främst spontanidrott inom en radie av en kilometer fågelvägen från den föreslagna platsen.
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§ 17

Svar på medborgarförslag - Kopplingstvång för hundar i
Lida naturreservat (KS/2015:135)
Beslut

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

Medborgaren Asta Gulijeva har lämnat in ett medborgarförslag avseende
kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat. Förslaget innebär att det ska
råda kopplingstvång för hundar vid alla tider på dygnet och under alla årstider i Lida naturreservat. I medborgarförslaget anges att det råder koppeltvång för hundar inom friluftsgårdens närområden och på alla markerade leder och skidspår. I övriga delar av naturreservatet ska hundar hållas i koppel
eller under sådan tillsyn att de inte stör eller förföljer vilda djur. Förslagsställaren uppger att reglerna inte efterföljs av de flesta hundägare som besöker reservatet, att det kan vara lösa hundar i spåren eller i skogen intill spåren vilket skrämmer besökare av reservatet och att det även stör det vilda
djur- och fågellivet.
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Upplev Botkyrka AB har beretts tillfälle att yttra sig
inom ramen för ärendet.
Sammanfattning

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att § 15 i de lokala ordningsföreskrifterna, 16 § lagen om tillsyn av katter och hundar (2007:1150)
samt den skyltning som kommer att företas av kommunens miljöenhet, är
tillräckliga åtgärder för att på ett tillfredsställande sätt reglera frågan om
koppling av hundar i Lida naturreservat. Kommunen kommer även att informera om § 15 i de lokala ordningsföreskrifterna (kopplingstvång i Lida
naturreservat) i sina ordinarie kommunikationskanaler.
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§ 18
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 (KS/2017:459)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador.
Kommunstyrelsen ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att utforma
och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för uppföljning.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommunövergripande områden och kontrollmoment för 2018 och har uppmanat respektive nämnd att ta in samtliga
14 kontrollmoment även i sina egna internkontrollplaner (Dnr KS
2017:678). Av dessa 14 kontrollmoment utförs 6 av kontrollmomenten av
respektive förvaltning och övriga kontroller utförs av kommunledningsförvaltningens kommunövergripande centrala funktioner.
Utöver ovanstående kontrollmoment gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att fyra kontrollpunkter inom områdena HR och administrativa
rutiner från kommunstyrelsens egen internkontrollplan 2017 bör kvarstå i
2018 års interna kontroll.
Kommunstyrelsens rekommenderade kontrollmoment och kommunledningsförvaltningens förslag till granskningar föreslås utgöra kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018. Som grund för internkontrollplanen har
risk- och väsentlighetsanalyser gjorts inom de olika områdena samt att resultat av gjorda granskningar 2017 har vägts in i bedömningen över vilka
kontroller som bör ingå 2018. Resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden rapporteras i samband med årsredovisningen till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-28.
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§ 19
Samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och
klimatrådgivning (KS/2017:454)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Botkyrka kommun ansluter sig till samverkansöverenskommelsen för kommunal energi- och klimatrådgivning
2018–2021.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ingår sedan 2003 i ett samarbete om energi- och klimatrådgivning tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län, Håbo
kommun i Uppsala län och Storsthlm (f d KSL). Samarbetet finansieras genom andelar av kommunernas bidrag från Energimyndigheten. Det gällande
avtalet upphör 2017-12-31.
Ett förslag till en ny samverkansöverenskommelse har skickats ut till alla
kommuner från Storsthlms styrelse. Målsättningen har varit att skapa en tydlig styrkedja mellan politiska inriktningsbeslut och operativ verksamhet.
Medskick från Storsthlms styrelse har varit vägledande; arbetet ska göras så
mycket som möjligt i samverkan och energi- och klimatrådgivningen ska bli
en tydligare del av kommunernas totala energi- och klimatarbete. En styrgrupp, som nomineras av kommundirektörerna och tillsätts av styrelsen, ska
leda det operativa arbetet.
Styrelsen för Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att ansluta sig
till en ny samverkansöverenskommelse om kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län och Håbo kommun, Uppsala län. Överenskommelsen föreslås gälla under fyra år, 2018–2021.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärende 2017-12-11, § 63.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-22.
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§ 20
Ansökan om verksamhetsbidrag för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd 2017 (KS/2017:754)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bifaller Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syds
ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 med beloppet 240 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen villkorar stödet med att Antidiskrimineringsbyrån
Stockholm Syd redovisar hur medlen använts, vilka resultat som uppnåtts samt vilka insatser som särskilt riktat sig till Botkyrka kommun
och dess invånare.
Sammanfattning

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har varit aktiv i Botkyrka kommun sedan år 2005 och drivs av SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. Organisationen erbjuder stöd till personer som upplever
sig utsatta för diskriminering och driver även ett proaktivt arbete genom utbildningsinsatser m.m. inom området.
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd har under senare år tilldelats ett
årligt ekonomiskt stöd från Botkyrka kommun om 300 000 kronor för sin
verksamhet. Byrån har nu inkommit med en ansökan om fortsatt stöd under
år 2017 (se bilagor). Ansökan för 2017 är på 240 000 kronor, dvs något
lägre än föregående år. Detta med anledning av att man säkrat annan finansiering i det proaktiva arbetet.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-12-21, § 28
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-17.
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§ 21
Visionsarbete för Hågelbyparken AB (KS/2017:686)
Beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen samt Hågelbyparken AB ta fram underlag för ett visionsarbete avseende vidareutveckling av Hågelbyparken.
Sammanfattning

Kommunen har under flera år planerat för en utveckling av Hågelbyparken.
Kommunen utlyste senast en idé- och markanvisningstävling där beslut om
att ge Ekotopia uppdraget fattades 2016-02-24. Ekotopia drog sig dock senare ur och kommunens ambitioner att utveckla Hågelbyparken och göra det
mer tillgängligt för en bredare publik kvarstår således.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-13.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga, som Lars Johansson (L)
ställer sig bakom.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2018-01-08
Ärende 021

Visionsarbete för Hågelbyparken AB (KS/2017:686)

Det finns flera skäl till att vi är där vi är idag kring Hågelbyparkens utveckling. En är
strulet kring den ursprunliga aktören som inledde projektet, en annan att en viss
miljöminister ansåg att ett dike ansågs behöva strandskydd. Men den styrande
majoriteten S+V+MP bär också ett stort ansvar som i den sista rundan trodde att en
aktör med plastdinosaurier skulle kunna få ekonomi i att förädla Hågelby.
Under 10 års tid man inte lyckats komma i mål med en utveckling av Hågelby och det
har både kostat skattebetalarna miljontals kronor likväl som den stora besvikelse många
medborgare känner. Många barnfamiljer såg framför sig ett besöksmål, men de som var
8-10 år när den styrande majoriteten lanserade ”familjeparken” är nu vuxna och har
snart flyttat hemifrån.
Kommunen bör alltid söka sig mot de aktörer som har kapital och förmåga, inte mot det
som enstaka politiker och tjänstemän tycker är ”roligt” eller ”passar in”.
En sak måste slås fast: det finns ingen aktör som är beredd att donera några hundra
miljoner till kommunen för att vara snäll. Vill man ha en utveckling måste det finnas en
ekonomi i affären. Man måste då förstå att använda sig av marknaden på rätt sätt.
Hade vi moderater fått bestämma hade vi sannolikt haft hästar/hästnära boende samt
camping/stugby/äventyrsbad på plats under året. Dessutom vill vi framhålla att det
behövs ett tillskott av mer sjönära bostäder och har sedan länge föreslagit en
bostadsexploatering i anslutning till utvecklingsområdet.
Vidare är det beklämmande att konstatera hur lång tid det har tagit för upprustningen av
fastigheter och murar att komma igång. Det som är en av Botkyrkas största tillgångar
har tillåtits förfalla så att delar av området har behövt stängas av för allmänheten. Det
finns ytterligare behov av investeringar att göra, kring bl.a. WC-faciliteter och en bättre
(och tryggare) parkbelysning.
Vi välkomnar att de kommersiella verksamheterna ska upphandlas. Det är något som vi
moderater har drivit i styrelsen i flera års tid. Kommuner eller kommunala bolag ska
inte ägna sig åt driva café- och restaurangverksamheter.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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2018-01-08

§ 22
Ny Unesco LUCS pilot - Interkulturellt flyktingmottagande
(KS/2017:779)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny Unesco- LUCS pilot om ett interkulturellt flyktingmottagande.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019.
3. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Unescocenter LUCS är en nationell plattform grundad av Botkyrka, Malmö
och Eskilstuna för samarbete mellan handlingsinriktade aktörer från svenska
kommuner, civilsamhällets aktörer och lärosäten. Avsikten med samarbeten
inom Unesco LUCS är att identifiera och våga pröva lösningar på sammansatta samhällsutmaningar i fråga om social jämlikhet, mänskliga rättigheter,
sammanhållning och platsidentitet.
Kommunen vill ta ytterligare ett steg att undersöka vad ett interkulturellt
flyktingmottagande i Botkyrka kommun innebär med stöd av en Unesco
LUCS. Unesco LUCS medlemmar jobbar med utgångspunkt från kunskapspiloter. Piloten tar sats från hur flyktingmottagandet ser ut idag och hur ett
interkulturellt förhållningssätt i flyktingmottagandet skulle kunna se ut.
Kommunledningsförvaltningen (avdelning samhällsutveckling), ansvarar för
pilotens genomförande inom ramen för Botkyrka kommuns medborgarprocesser. Den strategiska gruppen för platsutveckling (SGP) kommer att styra
och granska piloten. Styrgruppen för SGP kommer att agera styrgrupp för
piloten.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-12-21, § 31.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-11.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, se bilaga.
Serkan Köse (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget mot Anders
Thoréns (TUP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Tuva Lund (S) anför att hon vid yrkanderätt hade yrkat bifall till
ordförandeförslaget.
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Avsikten med samarbeten inom Unesco LUCS är att identifiera och våga pröva lösningar på
sammansatta samhällsutmaningar i fråga om social jämlikhet, mänskliga rättigheter,
sammanhållning och platsidentitet.
Av tjänsteskrivelsen framgår att: ”Botkyrka kommun ser en möjlighet att med stöd av LUCS
plattform hitta svar på den paradox som uppstår till nackdel för den enskilda individen när olika
styrande principer inte hanteras samlat”.
Formuleringarna vittnar om ett abstrakt arbete som sysselsätter tjänstemannaorganisationen.
Projektet, som säkert är lovvärt, väcker också en rad frågor: Är detta verkligen kommunens
kärnuppdrag? Vilken konkret nytta innebär projektet för medborgarna? Och vad är den totala
kostnaden?
Vi menar att den här typen av ärenden ska drivas och finansieras på riksnivå. Kommunen bör
istället fokusera på mer lokala frågor.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
avslå ordförandeförslaget
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
	
  

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2018-01-08
Ärende 022

Ny Unesco LUCS pilot – interkulturellt flyktingmottagande
(KS/2017:779)

Moderaterna vill härigenom och på förekommen anledning göra ett medskick om vad
ett interkulturellt flyktingmottagande inte bör innehålla.
Vi bör aldrig göra några eftergifter mot kulturer och religioner som står i direkt konflikt
med vår syn på mänskliga rättigheter och med vår lagstiftning (exempel finns kring
jämställdhet, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, hedersnormer, etc.).
Det interkulturella kan inte, och får aldrig, handla om att devalvera våra västerländska,
demokratiska landvinningar. Den interkulturella diskursen tenderar dessvärre allt oftare
landa i kulturrelativistiska analyser där det vi ”har” är lika bra som de värderingar som
våra nya invånare för med sig hit.
Låt oss därför vara tydliga, inget kunde vara mer fel.
Våra svenska värderingar, exempelvis kring jämställdhet, kvinnors rättigheter, barns
rättigheter, grundläggande friheter och minoritetsrättigheter, är bättre.
Vi moderater är stolta över de landvinningar vi gjort och den utveckling vi haft i vårt
samhälle; vi ser det som en positiv allmänmänsklig utveckling att vi befinner oss högt
upp till höger i Inglehart-Wlezels diagram. När det gäller vår syn på människans frihet,
jämlikhet och jämställdhet, yttrandefrihet, religionsfrihet (inkl. frihet från religion),
tryckfrihet m.m., rätt till sin egen kropp, rätten att få leva sitt liv med vem man vill och
hur man vill så kompromissar vi inte en millimeter; vi kommer även fortsatt stå upp för
det som är rätt och kommer inte gå med på att gå bakåt i utvecklingen.
Vi ska därför aldrig acceptera sådant som månggifte, könsstympningar, barnäktenskap,
hedersförtryck, slöjor på förskolebarn, separata badtider, censur av konstnärer, och inte
heller censurera medieutbudet på biblioteken av rädsla för att någon kan ”känna sig
kränkt” eller för att det inte ”passar” med det som är tongivande politiska idéer och
strömningar hos den majoritet som för tillfället styr.
Den som väljer att leva i Sverige måste i högre utsträckning anpassa sig till våra
värderingar snarare än tvärtom. I övrigt finns redan lagar, regler och förordningar
gällande flyktingmottagningen (som i grunden dessutom är ett statligt ansvar).

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)
Sid 1 (1)
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§ 23
Svar på revisionsrapport - Styrning och kontroll av användningen och deltagandet i sociala medier
(KS/2011:74)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på granskningen av styrning och kontroll av användningen och deltagandet i sociala medier.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att:
- Färdigställa nytt gallringsbeslut gällande handlingar av ingen eller ringa
betydelse
- Ta fram förslag till reviderad och uppdaterad policy för sociala medier
Sammanfattning

På uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer har PwC granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll av användningen och deltagandet i sociala medier, daterad 2017-09-04. Granskningen har syftat till att besvara den övergripande revisionsfrågan: Är kommunens styrning och kontroll av kommunens användning av sociala medier ändamålsenlig?
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen delvis har en
ändamålsenlig styrning och kontroll av kommunens användning av sociala
medier. Man konstaterar att de flesta kontrollmål följs vad gäller den ledningsnära verksamheten, men att kontrollen utifrån följsamhet gentemot policy och riktlinjer på mer operativ verksamhetsnivå brister.
I bilagd revisionsrapport redovisas revisorernas bedömning utifrån sex kontrollfrågor som legat till grund för granskningen. Kommunledningsförvaltningen beskriver i ärendet de tre rekommendationer PwC lyfter i sin granskning och besvarar dessa med planerade åtgärder. Kommunledningsförvaltningen redovisar även i ärendet de sex kontrollfrågorna med PwC:s kommentarer, följt av åtgärder som kommunledningsförvaltningen kommer att
vidta.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-14
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§ 24
Beslut om anmälan av delegationsbeslut (KS/2017:787)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut som fattas genom
delegation med stöd av kommunstyrelsens uppdrag enligt 6 kap. 37 §
samt 7 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) (”KL”) ska anmälas till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning

I och med den nya kommunallagens (2017:725) ikraftträdande den
1 januari 2018 gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.
De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap.
5 och 6 §§ KL ska anmälas till den.
Det betyder att kommunstyrelsen ska fatta beslut om i vilken utsträckning
beslut som delegerats till presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare, anställd
hos kommunen samt beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin
tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som
nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet
får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det vill säga genom laglighetsprövning.
Beslut som har delegerats till ordföranden, eller en annan ledamot som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas måste däremot alltid
anmälas till nämnden. Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.
Med anledning av det som anges ovan föreslås kommunstyrelsen att fatta
beslut om att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-11.
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§ 25
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Beslut

1. 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)
Sammanfattning

Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 26
Firmatecknare 2018 (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 Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Mattias Jansson
ekonomichef Johan Westin
kanslichef Jakob Etaat
tf avdelningschef Gustav Fridlund (2018-01-05—2018-03-18)

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

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.
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.
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§ 27
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 november 2017, dnr KS/2017:50.
Anmälan om anstånd 2017-12-13 för inlämnande av internbudget 2018, dnr
KS/2017:319.
Beslut om beviljande av bidrag från Kommittén för inrättande av en
delegation mot segregation, Ku 2017:01, dnr KS/2017:670.
Cirkulär från SKL – Hyreshöjning för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI, dnr KS/2017:20.
Medborgarundersökningen – övergripande rapport 2017-12-20, dnr
KS/2017:808.
Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning
och fastighet, dnr KS/2017:20.
Reserapport från ECCAR i Nancy 17-18 oktober 2017, dnr KS/2017:771.
Folkhälsokommitténs sammanträdesordning 2018, § 11, 2017-12-11, dnr
KS/2017:740.
Klimat- och planeringsberedningens sammanträdesordning 2018, § 22,
2017-10-18, dnr KS/2017:661.
Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2017-05-29 och 2017-12-04, dnr
KS/2017:806.
Protokoll från Södra Porten AB 2017-06-12 och 2017-08-07, dnr
KS/2017:503.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-12-08, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2017-12-13 inklusive Strategi och budget 2018, dnr KS/2017:180.
Protokoll från demokratiberedningen 2017-11-21 och 2017-12-21.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2017-12-20.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-12-13, dnr
KS/2017:53.
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§ 28
Delegationsärenden (KS/2017:21)
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.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2017-11-01—2017-11-30, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Val av ny representant till politisk styrgrupp för arbetet med översyn av
nämndorganisationen
(beslut 2017-12-05, dnr KS/2017:332).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2017-12-06—2017-12-10
(beslut 2017-11-29, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-01-01—2018-01-07
(beslut 2017-12-08, dnr KS/2017:25).
Revidering – Förordnanden av tjänsteförrättande förvaltningschefer och avdelningschefer under jullovet 2017-2018
(beslut 2017-12-19, dnr KS/2017:25).
Revidering – Förordnande av tillförordnad avdelningschef för samhällsutvecklingsavdelningen 2018-01-05—2018-03-18
(beslut 2017-12-20, dnr KS/2017:25).
Tf kommunikationschefen

Förordnande av tjänsteförrättande tf kommunikationschef 2017-12-23—
2018-01-07
(beslut 2017-12-06, dnr KS/2017:25).
Beslut om bidrag till Radio Botkyrka 91, 6 för verksamhet under 2017
(beslut 2017-12-11, dnr KS/2017:314).
Upphandlingschefen

Anställning av projektledare till projektkontoret
(beslut 2017-04-26, dnr KS/2017:13).
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Anställning av avtalscontroller från och med 2017-07-01
(beslut 2017-05-29, dnr KS/2017:12).
Anställning av upphandlare sociala tjänster från och med 2017-08-01
(beslut 2017-05-30, dnr KS/2017:8).
Bemyndigande av ombud i upphandlingsärende
(beslut 2017-11-01, dnr KS/2017:406).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Förordande av tjänsteförrättande enhetschef kommunarkiv och registratur
2017-12-21—2017-12-22, 2018-01-02—2018-01-05
(beslut 2017-12-19, dnr KS/2017:25).
Kommunjuristen

Begäran om utlämnande av handling
(beslut 2017-12-13, dnr KS/2017:790).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17:20

Datum: 2018-01-08, bilaga

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ
Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Ksiazkiewicz Emanuel, led
Hjelte Kia, led
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
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deltar ej i behandlingen av §§ 4-5, vakant §§ 4-5

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

Vakant

ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA
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NEJ
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