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§ 210
Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(KS/2017:91)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och
budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr
6402

Investeringsprojekt
Kommunstyrelsen
Nytt personalsystem

(tkr) TB

6154
6111
6112

Tekniska nämnden
Resurscenter ers Näktergalen
Rödstu Hage
Broängens sporthall, modernisering

6168

Förskolan Humlan

6118
6209
6216

Vård- och omsorgsboende i Vårsta
Vård- och omsorgsboende
Sörgårdens förskola

-13000
-4 000
-4 000
-4 000

6287
6288
6289
6xxx
6282

VA-verksamheten
Kagghamra
Sibble
Överföringsledning Grödinge
Dagvattenhantering norra Botkyrka
Dagvattenrening Riksten
Summa

-42 668
-37 154
-75 066
-46 396
-13 500
-249 095

-3 980
-3 000
-1 500
-831

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och
15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller
motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.


Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en
total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Södere-
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nergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät
AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:







Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi; 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till
brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för
Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV
Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive
40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en
gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från
”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv
och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.
b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått
med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till
mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till
mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande
som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.
9. Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
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a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och
därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna
har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.
Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga
åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade
satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske
mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive
medborgarprocess och processen effektiv organisation.
Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första
redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.
b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att
inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete
ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i
uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda
nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till
exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade
mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas
särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den
öppna fritidsverksamheten.
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första
delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt
som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för
att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen
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(UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande
volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men
också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna
flytta hem till Botkyrka och på sätt kunna sänka driftkostnaderna.
h. I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbostäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbostäder som
behöver var klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver
vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppbostäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli
klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett
förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbostäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och
omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per
2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.
i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO)
får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om
kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning
av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling.
Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag
möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
j. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO)
får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vårdoch omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att
införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till
VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av
verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i
senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till
Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till
kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
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k. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden.
Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår
i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om
uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att
skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras
från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den
31 augusti 2018.
l. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag
att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av
kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna
är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga
fastigheter behöver därför rivas för att ge plats till nybyggnation. Ett
uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
m. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer
spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer
som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte
alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap
och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en
verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).
n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en
politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31
december 2018 till kommunstyrelsen.
o. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan
följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar.
Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön
tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett
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viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
p. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör
också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av
handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram
”Botkyrkas blå värden” särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
q. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen
får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till
socialsekreterare.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om
fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8q.
Reservationer

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas
ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av
kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.
Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammantaget uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen
finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som
inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.
Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa
projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slutredovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i
särskild ordning.
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Projektnr

Investeringsprojekt (tkr

Beslutad
totalbudget

Ny totalbudget

Beslutad TB

Kommunstyrelsen
6402 Nytt personalsystem

-1 100

-5 080

-3 980

6154 Resurscenter ers Näktergalen

-30 000

-33 000

-3 000

6111 Rödstu Hage

-33 000

-34 500

-1 500

6112 Broängens sporthall, modernisering

-21 169

-22 000

6168 Förskolan Humlan

-34 000

-47 000

6118 Vård- och omsorgsboende i Vårsta

-144 000

-148 000

6209 Vård- och omsorgsboende

-144 000

-148 000

-4 000

-67 000

-71 000

-4 000

Tekniska nämnden

6216 Sörgårdens förskola

-831
-13 000
-4 000

VA-verksamheten
6287 Kagghamra

-19 232

-61 900

-42 668

6288 Sibble

-16 746

-53 900

-37 154

6289 Överföringsledning Grödinge

-33 834

-108 900

-75 066

-104 104

-150 500

-4 500

-18 000

-13 500

-652 685

-901 780

-249 095

6xxx Dagvattenhantering norra Botkyrka
6282 Dagvattenrening Riksten
Summa

-46 396

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav
439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter
för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för
kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner
kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.
Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:







Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi; 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto
1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks-

8[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

aktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en
borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
Yrkanden

(S) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2018.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2018 med
flerårsplan 2019-2021.
Deniz Bulduk (MP), Tuva Lund (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall
till majoritetens och kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018
med flerårsplan 2019-2021, inklusive lämnat ändringsyrkande.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Stina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Robert Stefens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Deltar ej i beslutet

Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.
Anders Thorén (TUP) deltar ej i beslutet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först (S):s ändringsyrkande under proposition: avslag
mot bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller (S):s ändringsyrkande. Ordföranden ställer majoritetens förslag till Mål och budget
2018 med flerårsplan 2019-2021 mot SD:s förslag till Mål och budget
2018 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens
förslag. Därefter ställer ordföranden majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 mot (KD):s Mål och budget 2018
med flerårsplan 2019-2021 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.
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Yrkande:

Förslag till ändring i ärende 210 – Mål och Budget 2018 med plan 2019‐2021
Att under målområde 7 ”effektiv organisation” i tredje stycket byta ut texten ”Alla anställda som
önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar
ska minimeras.” till ”Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Syftet är att
tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare
uppmuntras att arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska
oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och
jämställdhet.”

Att under målområde 7 ”effektiv organisation” justera måtten under 7:1 ”Botkyrka kommun
attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för
verksamhetens behov” till följd av felaktiga ingångsvärden 2016 vilket också påverkar hela
planperioden.
Målsatta mått (procent)

Utfall
2016

Mål
2018

Mål
2021

Personalomsättning
(antal nyanställda/
avslutade under året i %
av antalet anställda) ska
minska.

10/14
17/14

10/14
15/13

10/10
12/10

Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska
öka (%) kvinnor/män.

93/99
91/95

93/98
92/96

95/98
94/97

80

81

83

Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett
hållbart medarbetarengagemang ska öka.

SÄRSKILT
YTTRANDE 2017-10-25

Ärende 211: Mål och budget 2018 med plan 2019-2021

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Liberalernas förslag till mål och budget
2018 med plan 2019-2021.
Lars Johansson (L)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-10-25
Ärende 210

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (KS/2017:91)

Vi moderater deltar inte i beslutet.
Då majoritetens budget skickades ut sent har vi inte haft en rimlig tid på oss att hinna
färdigställa vårt budgetförslag inför dagens kommunstyrelsesammanträde. Vi har
däremot som målsättning att kunna inkomma med vårt budgetalternativ inför
kommunfullmäktige i november.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)

Sid 1 (1)

Kommunstyrelsen
2017-10-25

Yttrande

§ 210 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
Centerpartiet kommer att återkomma till kommunfullmäktige med sitt budgetförslag
på grund av den ovanligt snäva tiden mellan utskick och sammanträde.

Robert Steffens (C)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 211
Slutrapport - Exploateringsprojekt 9166 del av Komministern 5 (KS/2017:648)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9166
Komministern 5.
Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen kontaktade kommunen under hösten 2013 för att få till
en planändring på sin fastighet Komministern 5 i Tuna och angränsande
kommunala fastighets del av Tumba 7:206, då det råder stor brist på lägenheter för unga både i regionen och kommunen. Fastigheten Komministern 5
har en del obebyggd mark som skulle kunna användas tillsammans med en
bollplan som var mer eller mindre igenväxt, då den aldrig används. På platsen kan det rymmas cirka 20 lägenheter. Projektets budget sattes till en nettointäkt på 1 440 tkr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev
388 tkr över budget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 333.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 212
Slutredovisning - Projekt 9128 Dynamiten (KS/2017:649)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9128
Dynamiten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog ett program i början av 2007 för projektet Dynamiten med en inriktning på byggnation av småhus. Den 16 juni 2009 antog
kommunfullmäktige en detaljplan för 18 småhus och en gruppbostad. Projektet beräknades ge ett överskott på ca 12 miljoner kronor. Efter att projektet är genomfört (utbyggnad av gata och försäljning av fastigheter) blev
det totala överskottet 11,6 miljoner kronor, cirka 400 tkr mindre än beräknat. Orsaken till detta är dels att tilläggsdirektiv gavs att om de som köpte
tomterna byggde hus som klarade hårdare krav på energianvändning än Boverkets krav skulle erhålla 50 tkr i bonus, dels att va-utbyggnaden blev dyrare än beräknat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201708-22.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 330.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 213
Slutrapport – Exploatering projekt 9192 Syrisk Ortodoxa
kyrkan i Norsborg (KS/2017:650)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9192
Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg.
Sammanfattning

Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg
att få utöka sin fastighet Åkermarken 2, så att en utbyggnad av sina lokaler
med en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Projektet lämnar ett överskott om cirka 700 tkr, varav ca 400 tkr avser ett staket
som aldrig utförts då byggnaden aldrig uppförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 329.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 214
Slutrapport - Exploatering Hammersta projekt 9160
(KS/2017:646)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9160
Hammersta.
Sammanfattning

Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder
på fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att
bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara
stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform
som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.
Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på
Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i
både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.
Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer
bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också
vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla
dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.
Projektet för att se om villor och villatomter kan skapas på Hammersta har
varit ett projekt för att försöka tillföra denna typ av bostäder i Norsborg/Eriksberg. Utredningarna har visat att just denna plats är problematisk
och därför avslutas det projektet. Men målet om att tillföra villor och villatomter i området kvarstår för kommunledningen och fler projekt kommer att
komma fram. Ett exempel som redan är på gång är utbyggnaden av Prästviken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-21.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 332.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 215

Ramavtal och planuppdrag för del av fastigheten Tumba
8:535 och fastigheten Yrkesskolan 3 (KS/2017:657)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Wengbrand Lager 589 AB,
under namnändring till Slänten AB avseende del av Tumba 8:535.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola och
gruppboende inom del av fastigheten Tumba 8:535. Dessutom möjliggörs
uppförande av bostäder, centrum och verksamheter inom fastigheten Yrkesskolan 3. Del av fastigheten Tumba 8:523 kan beröras av planarbetet.
Projektet är lämpat för direktanvisning med hänsyn till följande faktorer: det
finns endast en byggherre som är aktuell och som har erfarenhet av att
bygga attraktiva och prisvärda bostäder i svårt kuperad terräng med de höga
exploateringskostnader som det innebär, att det bidrar till ökad mångfald av
aktörer på den lokala bostadsmarknaden, att byggherrens förslag stämmer
väl med kommunens ambitioner för området och den beslutade strukturplanen för Storvreten. Tidpunkten för projektet är lämplig att samordnas med
kommunens angränsande utveckling längs Huddingevägen.
Under maj 2016 och på uppdrag från kommunledningsförvaltningen tog
samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten fram en förstudie för fastigheten Yrkesskolan 3. Förstudien var en inledande bedömning av fastighetens
förutsättningar och angav förslag på inriktning för områdets utveckling.
Förvaltningen anser att det är angeläget att studera och planlägga hela området mellan Huddingevägen, Bryggarvägen och Harbrovägen för området
hänger ihop och kommer att påverkas som en helhet. Projektet ska bedrivas
som exploateringsprojekt och genomförs med utökat förfarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-22.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 328.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 216
Slutrapport - Exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten i
Fittja (KS/2017:647)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojekt 9103
Villor på vatten.
Sammanfattning

Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder
på fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att
bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara
stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform
som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.
Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på
Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i
både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.
Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer
bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också
vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla
dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.
Villor på vatten har varit ett projekt för att se om man kan ha flytande villor
på vattnet utanför Fittja. På grund av omständigheter som undersökningar
har kommit fram till kring just den platsen, läggs projektet ned. Målet och
ambitionen om liknande projekt finns fortfarande kvar för kommunledningen och andra platser kommer att undersökas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 331.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 217
Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen
(KS/2017:651)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KS/2016:848 ) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. På grund av ändrade förutsättningar i Alby,
så kommer återuppbyggnaden av förskolan Måsen att behöva tidigareläggas.
Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt
bygglov. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver tas fram, samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för
att tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Därför måste
återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen tidigareläggas. Detta för att
delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt kunna möta behovet av förskoleplatser som den framtida befolkningsökningen innebär.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-0922.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 106.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 218
Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader
för förskolan Sörgården (KS/2017:652)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden 859 tkr för att
täcka ökade lokalkostnader i egen regi samt ökat lokalbidrag till annan huvudman.
Sammanfattning

Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården
skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger. Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti
2017. Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per
förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska
förvaltningen om 3,8 mkr. Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsnämnden 859 tkr kronor för år 2017.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-0927.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 105.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 219
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning
2018(KS/2017:520)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 19 juni*, 27 september, 25
oktober, 22 november** samt 18 december*+***.
*) ändrad veckodag
**) skattesats
***) mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 7, besluta om sina
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje
månad med undantag för juli och augusti.
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 18 december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, behandlas av kommunfullmäktige i november.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 220
Svar på motion - Sänk hastigheten på väg 569 (C)
(KS/2017:145)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ärendet

Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-23,
§ 41, lämnat motion: Sänk hastighet på väg 569. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att inleda förhandlingar med Länsstyrelsen angående att sänka hastigheten
på vissa sträckor av väg 569. Tillika föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen ska inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att hastighetsbegränsningen, 30 km/h, ska gälla under hela dygnet.
Motivering

Väghållare för väg 569 mellan Smällan och Skanssundet är Trafikverket.
Vägen ligger utanför tättbebyggt område och därför är det Länsstyrelsen
som beslutar över åtgärder längs vägen. Botkyrka kommun kan inte inleda
regelrätta förhandlingar med Länsstyrelsen på det sätt som motionären yrkar. Däremot kan vi inleda och ha en dialog med Länsstyrelsen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 221
Svar på motion - Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
(KS/2017:242)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad
Reservationer

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

Carl Baker (M) och Ellen Nilsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 61, lämnat en motion: Ungdomsmottagning – Södra
Botkyrka. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge
kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen, samt i de fall utredningen visar att en ungdomsmottagning i den
södra kommundelen skulle gynna Botkyrkas barn och unga, etablera en
ungdomsmottagning där snarat möjligt.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen ställer sig positiv till satsningar på ungdomsmottagningens verksamhet. Vi menar dock att intentionen i motionen
uppfylls av de planer som redan finns för att förbättra dess tillgänglighet för
ungdomar i södra Botkyrka. Ungdomsmottagningen har nyligen öppnat en
filial i Storvreten och planer finns också för att starta upp en virtuell mottagning för att fånga upp ungdomar där de befinner sig. Sammantaget kommer ungdomsmottagningens verksamhet att bli betydligt mer lättillgänglig.
Ungdomsmottagningen finns sedan tre år tillbaka även på kommunens
gymnasieskolor. Där finns mottagning med barnmorskor och kuratorer en
förmiddag varannan vecka. Denna verksamhet har också varit välbesökt.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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
2017-10-25

§ 222
Svar på medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning
bakom Alfa Laval (KS/2016:701)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från
Monika Törnblad: Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP inte
längre kan kallas en friidrottsarena, på grund av arenans befintliga skick.
Vidare råder det avsaknad av parkeringsmöjligheter intill arenan, vilket gör
att inga stora tävlingar kan hållas på nuvarande arena. Förslagsställaren anför således att Botkyrka kommun, i samarbete med Alfa Laval, ska bygga en
ny friidrottsanläggning (både inomhushall och utomhusanläggning) på ängarna bakom Alfa Laval. Platsen är lättillgänglig både för dem som reser med
pendeltåg samt buss från norra Botkyrka. Vidare finns det även goda parkeringsmöjligheter invid föreslagen plats för den nya arenan.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-30, § 18.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 181.
Motivering

Idrotten ska finnas nära och vara tillgänglig för alla Botkyrkabor, det är en
tydlig ambition för den politiska ledningen i Botkyrka. Därför är det glädjande att vi under våren 2017 kunde fatta beslut om att modernisera Rödstu
Hage som är en klassisk friidrottsanläggning i kommunen. Moderniseringen
är planerad att påbörjas under våren 2018 för att vara klar under 2019. Nya
Rödstu Hage ska vara en anläggning som ska vara anpassad för ungdomstävlingar men även för seniorer och utformningen är framtagen i dialog
med IFK Tumba Friidrott. Med anledning av att Rödstu Hage kommer förnyas så anser vi inte att det är aktuellt med en friidrottsanläggning bakom
Alfa Laval.
Yrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 223
Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen
(KS/2016:689)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservationer

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

Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från
Jane Stenius, Fredrik Koch Stenius, Marcus Rosendal, Sara Netzel, Marina
Sällström Willmarsgård, Mikael Willmarsgård, Caroline Stenström, Joakim
Öhman, Emma Truuberg och Joakim Garpsäter: Bygg ett utegym och en
hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen. Förslagsställarna anför att fördelarna med ett utegym är att det ger alla medborgare tillgång till
lättillgänglig och kostnadsfri friskvård. I området kring lekplatsen (Uttran
och Broängen) bor det kommuninvånare i varierande åldrar. Genom att anlägga ett utegym vid denna plats bereds ungdomar, småbarnsföräldrar och
pensionärer möjlighet till träning. I området rör sig även många hundägare,
genom att anlägga en hundparkering invid utegymmet bereds även hundägare möjlighet till träning under promenadtillfället.
Förutom välmåendeaspekten skulle parken, föreslagen placering för utegymmet, bli mer levande. Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 19
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 182
Motivering

Utegym är en populär och tillgänglig motionsform som sänker trösklarna för
fysisk aktivitet. Idag finns det sju utegym i kommunen varav det senaste
ligger i Norsborg och kom till genom just ett medborgarförslag. 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. Erfarenheter
visar dock att de utegym som ligger i anslutning till en idrottsplats eller
motionsspår är de som används mest. Under 2018 kommer även en modernisering av Rödstu Hage påbörjas och inom ramen för det finns det planerat
för ett utegym. Med anledning av det anser vi inte att just på den i medborgarförslaget föreslagna platsen är prioriterat.

22[33]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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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§ 224
Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029 (KS/2017:557)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-10-04 till Näringsdepartementet, tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2017-09-27, som kommunens yttrande över
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Sammanfattning

Trafikverket har lämnat ett förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och bland andra har länets kommuner möjlighet att yttra sig.
För Botkyrka är det viktigaste att åtgärder för bättre framkomlighet på
E4/20 också innehåller åtgärder för trafiksäkerhet, minskade barriäreffekter
och bullernivåer. Det gäller också minskade risker för överskridanden av
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i de stadsdelar motorvägen skär igenom. Det finns behov av att samordna åtgärder på Europavägen med åtgärder i länsvägnätet.
Södertörnskommunerna lämnar också gemensamma synpunkter, där Tvärförbindelse Södertörn, motorvägsbroarna i Södertälje och kopplingarna till
bostadsbyggandet ingår bland flera viktiga åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-04.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2017-10-18, § 19.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
2017‐10‐25

Ärende 224: Remiss – Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018‐2029
Liberalerna instämmer i såväl Södertörnskommunernas som kommunens eget svar.
Kommunens svar bör dock förtydligas på en punkt enligt vår uppfattning. I tjänsteskrivelsen
lyfts kommunens synpunkter vad gäller E4/E20 fram. Det talas om att en ren breddning utan
att andra åtgärder vidtas är en omöjlighet. Det är helt riktigt men kommunen borde här ha
öppnat upp för Liberalernas förslag om någon form av överdäckning av E4/E20 genom Norra
Botkyrka.
Lars Johansson (L)
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§ 225
Remiss - Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029- 141462017(KS/2017:609)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-10-05 till Länsstyrelsen, tillsammans med Södertörnskommunernas
gemensamma skrivelse 2017-09-29, som kommunens yttrande över förslag
till ny Länsplanplan för transportinfrastruktur 2018–2029.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till ny regional plan för transportinfrastrukturen 2018-2029 och länets kommuner har möjlighet att yttra sig över
den.
För Botkyrka är det viktigaste att åtgärder för bättre framkomlighet på
E4/20 också innehåller åtgärder för trafiksäkerhet, minskade barriäreffekter
och bullernivåer. Det gäller också minskade risker för överskridanden av
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i de stadsdelar motorvägen skär igenom. Det finns behov av att samordna åtgärder på europavägen med åtgärder i länsvägnätet.
Södertörnskommunerna lämnar också gemensamma synpunkter, där Tvärförbindelse Södertörn, motorvägsbroarna i Södertälje och kopplingarna till
bostadsbyggandet ingår bland flera viktiga åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-05.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2017-10-18, § 20.
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§ 226
Utställningsyttrande över Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050 och över Klimatfärdplan
2050 (KS/2017:456)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2017-10-04 till landstingets Tillväxt- och regionplanenämnd, tillsammans
med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse, som kommunens utställningsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 och över Klimatfärdplan 2050.
Sammanfattning

Landstinget genomför en utställning av förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 och bland andra har länets kommuner möjlighet att yttra sig.
Södertörnskommunerna lämnar gemensamma synpunkter och påpekar att
RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma ramar för regionens
utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt. Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga mål,
delmål och prioriteringar är bra. Södertörnskommunerna är inriktade på att
delta i kommande arbete med de åtta regionala prioriteringarna. Samtidigt är
utställningsförslaget väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget och
också mer detaljerat. Den ökade detaljnivån riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens
funktion som regionalt kontrakt.
Kommunen påpekar särskilt att Stockholmsregionens sociala utveckling bär
med sig de svåraste utmaningarna. Målet ”En öppen, jämställd, jämlik och
inkluderande region” är ett bra mål. Men samtidigt har regionen under lång
tid haft mål som siktar mot jämlikare livsvillkor - men den verkliga utvecklingen har gått i motsatt riktning. Regionen har idag större och tyngre uppgifter att ta sig an än tidigare och arbetet med gemensamma regionala insatser
för att vända en oönskad utveckling blir allt viktigare.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201710-04.
Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2017-10-18, § 18.
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§ 227
Implementeringsplan - Webbaserade utbildningen Botkyrka
för alla (KS/2017:306)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
implementeringsplan, vilket innebär att den webbaserade utbildningen Botkyrka för alla inte lanseras.
Kommunstyrelsen anser att ärendet ”Återrapportering webbaserade utbildningen Botkyrka för alla” (KS/2017:306) är återrapporterat.
Reservationer

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

Utifrån kommunledningsförvaltningens rekommendation i ärendet ”återrapportering av den webbaserade utbildningen Botkyrka för alla
(KS/2017:306) att utbildningen inte ska lanseras och att resurserna ska användas mer effektivt återkommer vi nu med förslag på en implementeringsplan.
För att nå alla medarbetare och höja kunskapsnivån på ett hållbart sätt föreslår kommunledningsförvaltningen att den ordinarie strukturen stärks upp
för kompetensförsörjningen och det kommunövergripande stödet kopplat till
mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet i stället för att göra tillfälliga, generella utbildningsinsatser, så som en webbaserad utbildning. På så
sätt skapas ett kostnadseffektivt arbetssätt som samtidigt säkerställer att
kunskapen hålls levande i organisationen på lång sikt.
Det väl genomarbetade materialet från Botkyrka för alla kommer att användas i de kommande utbildningarna på området, till exempel genom att
bygga vidare på befintliga dilemman och kunskapsunderlag. Illustrationer
från den webbaserade utbildningen används i pågående kommunikationsaktiviteter för värdegrunden och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
så som introduktionsfilm och populärversioner.
För att kunskapen ska kunna omsättas i verksamheterna är kommunledningens förslag att parallellt göra olika insatser för att säkerställa kvaliteten i
verksamheterna och processutvecklingen utifrån värdegrunden och strategi
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.
Planen besvarar frågor kring vilka brister som funnits i framtagandet, vilka
lärdomar vi tar med oss, hur våra lärdomar kommer påverka framtida utbildningar så de blir tillgängliga och vilken plan kommunledningsförvaltningen har för utbildningsinsatser kopplat till strategi och riktlinjer för ett
jämlikt Botkyrka och vår gemensamma värdegrund.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-10-19, § 21.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M), yrkar att kommunstyrelsen inte godkänner kommunledningsförvaltningens förslag på implementeringsplan och att webbutbildningen Botkyrka för alla istället ska lanseras.
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

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

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) yrkande
att kommunstyrelsen inte godkänner kommunledningsförvaltningens förslag på implementeringsplan och att webbutbildningen Botkyrka för alla
istället ska lanseras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 227: Implementeringsplan – Webbaserade utbildningen Botkyrka för
alla (KS/2017:306)
Arbetet med den webbaserade utbildningen Botkyrka för alla har pågått i flera år. Utbildningen har
också testats av ett antal medarbetare och fick till största delen positiv respons. Mycket tid och
resurser har lagts på denna utbildning och ett väl genomarbetat material har arbetats fram. I
förslag till beslut så menar man att den webbaserade utbildningen Botkyrka för alla inte ska
lanseras vilket vi anser är beklagligt.
Utbildningens syfte handlar om att belysa olika frågor kopplade till just mänskliga rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet. Trots detta har, enligt dokumentet, inte tillgänglighetsperspektivet
funnits med från första början vid planering och genomförande vilket vi finner märkligt. Vem vet
dessutom hur lång tid det kommer att ta att arbeta fram ytterligare kommande utbildningar och
var man kommer att landa i kostnad.

Tumba 2017-10-25
Stefan Dayne (kd)
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§ 228
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2018
(KS/2017:608)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:
8 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober,
26 oktober*+** samt 26 november#.
*) ändrad veckodag
**) skattesats
#) KS behandling av mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap, § 18, besluta om sina
sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i
juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från praxis
kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges
process.
Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunstyrelsen
behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 26 november. Skattesatsen
behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 6, behandlas av kommunstyrelsen i oktober.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar att ursprungligt ordförandeförslag justeras. Justeringen
består av att sammanträdet den 8 oktober flyttas till den 1 oktober.
Propositionsordning

Ordföranden ställer det ursprungliga ordförandeförslaget mot det justerade
ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
det justerade ordförandeförslaget.
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§ 229
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 september 2017, dnr KS/2017:50.
Information angående Allégårdens om- och tillbyggnad, KS/2016:89.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2017-10-13, dnr
KS/2017:110.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2017-10-18, dnr
KS/2017:53.
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§ 230
Delegationsärenden (KS/2017:21)
Beslut

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 2017-09-01—2017-09-30, dnr KS/2017:51.
Kommunstyrelsens ordförande

Ansökan om medel från Kommittén om inrättande av Delegation mot
segregation (Ku 2017:01)
(beslut 2017-10-18, dnr KS/2017:670).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2017-11-02—2017-11-09
(beslut 2017-10-05, dnr KS/2017:25).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för socialförvaltningen
2017-10-07—2017-10-15
(beslut 2017-10-09, dnr KS/2017:25).
Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
(beslut 2017-10-24, dnr KS/2017:644).
HR-chefen

Tvisteförhandling med Vision
(beslut 2017-09-25, dnr KS/2017:495).
Förordande av tjänsteförrättande HR-chef 2017-10-19—2017-10-23
(beslut 2017-10-12, dnr KS/2017:25).
Avdelningschefen för samhällsutveckling

Förordnande av tjänsteförrättande avdelningschef för samhällsutveckling
2017-10-26—2017-11-03
(beslut 2017-10-13, dnr KS/2017:25).
Enhetschefen för kommunarkiv och registratur

Förordnande av tjänsteförrättande enhetschef för kommunarkiv och
registratur 2017-10-24—2017-10-27
(beslut 2017-10-23, dnr KS/2017:25).
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§ 231
Utträde ur nätverket KOMPASS (KS/2017:491)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde ur
närverket KOMPASS från och med 2018-01-01.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27, § 68 att ansöka om medlemskap
i nätverket KOMPASS (Kommuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar).
Nätverket är en ideell förening vars vision är att med hjälp av spårbilar
skapa ett hållbart samhälle. Medlemsavgiften är för närvarande cirka 48 000
kronor per år (25 000 kr i fast avgift och 25 öre per kommun-invånare)
Landstinget har huvudansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i länet. I
dagsläget är det inte aktuellt att bygga spårbilstrafik i Botkyrka kommun så
med anledning av kommunledningsförvaltningens arbete med effektiviseringar inför 2018 föreslås att Botkyrka kommun avslutar medlemskapet i
nätverket KOMPASS. Botkyrka kommuns engagemang i frågor rörande
kollektivtrafik kommer att fortsätta men via andra kanaler.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Yrkande

Samtliga ledamöter för (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Deltar ej i beslutet

Deniz Bulduk (MP) deltar ej i beslutet.
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§ 232
Information
Beslut

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.
Sammanfattning

Gunilla Hjelm-Wahlgren och Karin Bengtsson från Storsthlm (tidigare
KSL) kommer till vård- och omsorgsnämnden och informerar om den nya
lagen kring utskrivningsklara från slutenvården som träder i kraft 1 januari
samt den föreslagna kommunaliseringen av hemsjukvården i Stockholms
län.
Detta är förändringar som kommer att ha stor betydelse både för medborgarna i Botkyrka och för Botkyrka kommun som organisation. Därav bjuds
alla nämnders, och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier
samt kommunala pensionärsrådet in till att närvara under föredragningen.
Föredragningen äger rum måndagen den 13 november, kl. 18.30, i Alytus i
kommunalhuset. Föredragningen beräknas ta 30 minuter.
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Ingren Lena, ers
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