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Plats och tid

Kommunalhuset, plan 2, 2:3 Stange, kl 16:00-16:30

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga
Leif Eriksson (kommundirektör), Marie Lundqvist (tf btr kommundirektör), Jakob Etaat (kanslidirektör), Johannes Svensson (pol.sek),
Linnea Stevander (pol.sek), Benita Hägg (pol.sek), Fredrik Andersson (pol.sek), Roslana Cederhage (pol.sek), Max Möllerström
(pol.sek), Ann Gustafsson (kommunjurist)

Övriga deltagande

Dag Ahlse (C)
Carl Widercrantz (TUP)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset Tumba 2019-03-08

Sekreterare

Paragrafer

§§ 44 - 55

Jesper Dahl

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Dag Ahlse (C)

Carl Widercrantz (TUP)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-04

Anslaget den

Nedtas den

2019-03-11

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Jesper Dahl
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§ 44
Avgift för registrering av lotterier och kontrollantarvode för
registreringslotterier (KS/2019:157)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer avgift för registrering av lotterier till 0 kr
samt att kontrollantarvodet för registreringslotterier är 3 % (inklusive
sociala avgifter) av lotteriets beräknade omsättning, dock högst 4000 kr.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning

Från och med 2019-01-01 gäller en ny lag för lotterier – spellagen
(2018:1138). I och med att spellagen trädde i kraft upphörde lotterilagen att
gälla. Förändringen medför för kommunens del att kommunen endast ansvarar för så kallade registreringslotterier. Dessa lotterier kan anordnas av en
ideell förening eller ett registrerat trossamfund efter registrering hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för
högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor
för hur spelverksamheten ska bedrivas.
Kommunen har enligt 20 kap 1 § spellagen rätt att ta ut avgift för registreringen. När den tidigare lotterilagen gällde var avgiften för registreringen
300 kr enligt ett beslut i kommunfullmäktige 1995-02-23. Socialförvaltningen föreslog att avgiften skulle höjas till 500 kr. Socialnämnden beslutade 2019-02-19, § 36, att föreslå att kommunfullmäktige fastställer avgiften
till 0 kr, med anledning av att det är mycket få ärenden som det rör sig om
för Botkyrka kommuns del. När lotterilagen gällde kom det in färre än ett
ärende per år.
För dessa registreringslotterier ska kommunen enligt 18 kap 10 § spellagen
förordna en kontrollant. Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten.
Arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla lotteriet.
När lotterilagen gällde var kontrollantarvodet 3 % (inklusive sociala avgifter) av lotteriets beräknade omsättning, dock högst 4000 kr. Socialförvaltningen föreslår ingen ändring här utan att kontrollantarvodet är detsamma
som tidigare.
Socialnämnden behandlade ärendet 2019-02-19, § 36.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-02-04.
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Yrkanden
Willy Viitala (M) yrkar att den fastställda avgiften för lotterier ska vara 500
kronor.
Martin Inglot (SD) ställer sig bakom Willy Viitalas (M) ändringsyrkande.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Willy Viitalas (M) ändringsyrkande,
som biträds av Martin Inglot (SD), mot ordförandeförslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 45
Svar på medborgarförslag - Förtursrätt i bostadskön för
personer över 75 år (KS/2017:727)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår medborgaförslaget.
Sammanfattning

Lasse Gardelin (förslagsställaren) föreslår att de som är över 75 år och säljer
sin villa ska få förtursrätt i bostadskön. Botkyrkabyggen har ett särskilt ansvar för grupper som har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, till exempel unga och äldre. Idag finns två seniorboenden och ytterligare åtgärder
för att tillvarata de äldres intressen ska utredas under 2019.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-29.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med förslagsställaren om att det är viktigt att förse
Botkyrkabor som har behov av mindre bostäder med hjälp. Därför har det i
vård- och omsorgsnämnden beslutats om att en bostadsgaranti för äldre,
över 70 år, ska tas fram.
Mittenmajoritetens ambition är att garantin ska innebära att alla äldre ska
kunna få en bostad som är anpassad efter sina behov. I garantin kommer
flera bostads- och boendeformer involveras för att kunna täcka alla de olika
behov äldre har. Lagen tillåter inte att alla över en viss ålder garanteras en
vård- och omsorgsplats, då denna form av bostad ska vara biståndsbedömd
utifrån den äldres behov. Därför vill mittenmajoriteten undersöka hur en garanti ska kunna utformas med flera olika bostadsformer.
På samma sätt är det viktigt att hjälpa Botkyrkaungdomarna till sin första
lägenhet. Därför har det införts en flytta-hemifrån-garanti för unga. Det är
ett viktigt steg in i vuxenlivet. Som tjänsteskrivelsen beskriver så har det
kommunala bostadsbolaget ett särskilt ansvar för grupper som har svårare
att ta sig in på bostadsmarknaden, däribland äldre Botkyrkabor. Därför har
det byggts två seniorboenden och därför kommer mittenmajoriteten fortsätta
driva frågan om att alla Botkyrkabor ska kunna bo kvar i sin stadsdel.
Att som 75-åring ha förtursrätt i den kommunala bostadskön kan, liksom
tjänsteskrivelsen menar, riskera att urholka bostadskön. Istället föreslår mittenmajoriteten en boendegaranti, som också innebär att bygga olika typer av
boende för äldre, över 70 år.
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§ 46
Svar på medborgarförslag - Köp in svenskt kött inom
kommunens verksamhet (KS/2018:476)
Beslut

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

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

I medborgarförslaget argumenterar Pernilla Bach (förslagsställaren) för att
kommunen ska köpa in svenskt kött till de kommunala verksamheterna. Motivet för detta anges dels att stödja svenska bönder och Botkyrka kommuns
uttalade hållning till ett hållbart samhälle, dels kopplat till regler för djurhållning och miljökrav såsom användning av pesticider.
Kommunens upphandlings- och inköpspolicy prioriterar en hållbar utveckling och idag är 55 procent av kommunens inköp av kött av svenskt ursprung. Enligt reglerna för offentlig upphandling får vi inte ställa krav på
ursprung. Däremot ställer kommunen krav på ekologiska varor samt kring
djurhållning vilket gynnar svenska bönder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-28.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med förslagsställaren om att Botkyrka kommun i så
hög utsträckning som möjligt bör köpa in svenskt kött i kommunens verksamheter.
Att kommunen idag köper in 55 % kött av svenskt ursprung är positivt, men
det är inte nog. Botkyrka kommun behöver göra mer för att minska den miljömässiga påverkan samt förbättra villkoren för svenska bönder. Utbildningsnämnden jobbar aktivt med att få in mer svenskt kött i skolan. Genom
att inte bara arbeta med att ha ekologisk mat utan också närproducerat. Detta
följs upp i Mål och budget och utbildningsnämnden har även utökat budget
för skolmat. Kommunfullmäktige tog i december beslut om följande uppdrag, i samband med mål och budget 2019:
"Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka
kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter. Botkyrka är en kommun som både har mycket
närodlat samt närproducerat livsmedel. Det ska kommunen utnyttja".
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Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till medborgarförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer Stina Lundgrens (M) och Anders
Thoréns (TUP) bifallsyrkande mot ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2019-03-04

Ärende 46

Svar på medborgarförslag - Köp in svenskt kött inom
kommunens verksamhet (KS/2018:476)

Det finns många anledningar att välja svenskt producerat kött och ett utav dem är att
användningen av antibiotika till djur varierar mycket över EU. Sverige är ett av de länder med
den lägsta förbrukningen, medan länder som Spanien och Italien ligger i topp.
Att man medvetet ger antibiotika till köttproducerande djur för att flocken ska överleva,
betyder att flocken är för stor för den yta de lever på. Det är inte bara köttdjur som
behandlas med antibiotika, detsamma gäller även många fiskodlingar och inom
kyckling- och grisuppfödningar i vissa delar av världen. I Sverige har vi en djurhållning
i världsklass sett till både inom- och utomhusmiljö, vi har strikta restriktioner för hur
antibiotika får användas, hur stor yta djuren lever på etc. Men gör man mer inköp för
importerat kött och mindre för svenskproducerat blir resultatet naturligt att vi bidrar till ett
mer anti-resistent samhällsutveckling och risk för att människor blir multisjuka.

Vad vi äter, var maten kommer ifrån och hur den framställs är faktorer som i allra
högsta grad påverkar antibiotikans vara eller icke vara i framtiden. Globalt sett används
två tredjedelar av all antibiotika inom djuruppfödningen och en tredjedel inom
humanmedicinen.
Det finns flera anledningar till att kommunen bör välja svenskt kött;
- för god djurhållning
- för låg antibiotikaanvändning
- för öppna landskap och god miljö
- för klimatet
- för jobben och en levande landsbygd
- för att säkra livsmedel med god kvalitet
- för att upprätthålla och på sikt öka svensk självförsörjningsförmåga.
Vi föreslår därför Kommunstyrelsen besluta:
att bifalla medborgarförslaget till att Botkyrka kommun bör i största möjliga mån prioritera
att köpa svenskt kött för dess många goda effekter

Stina Lundgren (M)

Anders Thorén (TUP)
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§ 47
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 (KS/2018:781)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018.
Sammanfattning

Nedan presenteras en sammanfattning av kommunstyrelsens årsredovisning
2018.
Måluppfyllelse
Nämnden bidrar i godtagbar utsträckning till målområdena möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället, möjliggöra arbetsliv och företagande för Botkyrkaborna, skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna och effektiv organisation.
Nämndens måluppfyllelse är sammantaget godtagbar, av 14 nämndmål är:
tre goda, nio godtagbara och två ej godtagbara.
Betydelsefulla händelser
Bland betydelsefulla händelser under 2018 märks genomförandet av de allmänna valen 2018, där valdeltagandet ökade med ungefär en halv procentenhet. I områden där valdeltagandet tidigare varit lägst ökade det betydligt
mer. I Alby ökade valdeltagandet med 5,5 procentenheter. Under 2018 har
nämnden utvecklat kommunens närdemokratiarbete som ett led i demokratiarbetet mellan allmänna val som förväntas ge förbättrade resultat över tid.
Det utvecklade närdemokratiarbetet som drar igång 2019 består i en utveckling av tre viktiga frågor: synpunktshantering, dialogkommissionen och
rådslag samt stärkt områdesutveckling i kommundelarna.
Tjänsteperson i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KIB) har
införts under 2018 vilket möjliggör för Botkyrkaborna att få rätt information
vid händelse av kris. TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser
som kräver insatser eller krishantering. Funktionen KIB ska möta behov av
kriskommunikation och kommunikation för att förebygga kriser.
Ekonomisk uppföljning
Verksamhet (i miljoner kronor)

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Intäkter (+)

117,5

117,5

120,9

133,5

12,6

Kostnader (-)

-399,5

-402,9

-437,1

-441,2

-4,4

Netto (+/-)

-281,9

-285,4

-316,2

-307,7

8,1

-11,8

-12,7

-20,9

-2,5

18,4

Nettoinvesteringar (+/-)

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,1 mnkr för helåret 2018, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 2,6 procent. Intäkterna har ökat
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jämfört med föregående år och är också högre än budgeterat. Det är framförallt de interna intäkterna som ökat. Även kostnaderna är högre än budgeterat och har ökat jämfört med föregående år. Det är konsultkostnader, personalkostnader och kostnader kopplade till IT-tjänster som står för ökningen.
Investeringar för 2,5 mnkr har gjorts under året, vilket är lägre än budgeterat
och jämfört med tidigare år. Få IT-investeringar och förskjutningar i tidsplan för flera verksamhetssystem bidrar till de låga investeringarna. Förskjutningar i tidsplan för upphandlingar och implementering av kommunövergripande verksamhetssystem är det som bidrar mest till att kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget. Flera upphandlingar av
verksamhetssystem har slutförts i slutet av 2018 och implementering av
dessa kan börja under 2019.
Den politiska verksamheten redovisar ett negativt resultat på 1,9 mnkr jämfört med budget. Det är personalkostnader kopplade både till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd som är högre än budgeterat och har
ökat jämfört med föregående år. Kommunfullmäktige har, i beslut 2018-1025 § 200, medgett att tillkommande kostnader för den politiska organisationen ska hanteras inom kommunstyrelsens samlade ram. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett positivt resultat mot budget på 1,7 mnkr.
Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser bidrar till det
positiva resultatet.
Avgifter, bidrag och ersättningar står för mer än en tredjedel av kommunstyrelsens nettokostnader. Utfallet på avgifter, bidrag och ersättningar var 2018
108,3 mnkr. Södertörns brandförsvarsförbund, Mångkulturellt centrum och
Upplev Botkyrka står för närmare 70 procent av dessa kostnader.
Personalredovisning och mål
Personalomsättningen i nyanställda (19,4 procent) överskred målsättningen
med 3,4 procentenheter. Även personalomsättningen i avslutade anställningar (18 procent) överskred målsättningen med 6 procentenheter. Medledarnas frisknärvaro (95,4 procent) ligger kvar på föregående års utfall.
Männens frisknärvaro översteg målet (96 procent) med 1,1 procentenheter
medan kvinnorna ligger under målet med 1,4 procentenheter. Det hållbara
medarbetarengagemanget (HME) är 71. Det är lägre än föregående års indexvärde som var 74 och ligger fem enheter under målet på 76.
I slutet av 2018 startade ett utvecklingsprogram som planeras att pågå fram
till 2022. Effekten av programmet förväntas bli en lägre personalomsättning,
ökad trivsel och att det hållbara medarbetarengagemanget ökar. Programmet
involverar alla medledare på förvaltningen och leds av den biträdande
kommundirektören. Programmet avses att följas upp årligen framförallt
kring personalomsättning, frisknärvaro och HME.
Slutkommentar
Ytterligare detaljer om året 2018 finns i kommunstyrelsens årsredovisning
2018.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse med
tillhörande bilaga 2019-02-14.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga.
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Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 (KS/2018:781)

I Moderaternas budget för 2018 prioriterade vi annorlunda gällande exempelvis
verksamhetsbidragen till MKC respektive UBAB. Vi vill som bekant genomföra
förändringar gällande föreningsbidragen, där mötesplatsföreningar för vuxna inte ska få
några bidrag. Det är barn, funktionshindrade och äldre som bör prioriteras. Vi är fortsatt
kritiska även till den nivå som majoriteten anslår till sponsring.
Vi ansåg inte att kommunen skulle lägga 1,4 miljoner kronor på valinsatser (inför
2018), de medlen borde ha använts mer effektivt. Av den summan anslog vi ca hälften.
Vi anser fortfarande inte att kommunen behöver anställa så många ”valinspiratörer”
(inte heller i EU-valet). De som kommunen anställer bör enbart ge saklig information
om ex. när och var man kan rösta. Det finns dåliga erfarenheter från främst valen 2006
och 2010 som vi inte ville uppleva igen, där samhällsinformatörer senare samma dag
kunde vara partivalarbetare. Det är en stor risk för manipulation av valresultat och
selektiv information kan vilseleda väljaren.
Valdeltagandet gick upp i Alby vilket är positivt, men det är ett misslyckande för
kommunens valinsatser att valdeltagandet sjönk i stort sett i hela övriga kommunen.
När vi läser igenom målen kan vi konstatera att en del av dessa verkar vara lågt satta.
Där skulle majoriteten behöva fundera över signalvärdet i att ha mer ambitiösa mål.
Den fortsatt höga personomsättningen är oroande. Här finns det mycket att göra inom
bl.a. ramen för utskottet Botkyrka som organisation. Särskilt oroande är att kategorin
30–49 år 2016 låg på 11,5 % som ”slutat” men för 2018 ökade siffran till 24 %.
Dessutom är även andelen personalomsättning på 19,4% bland nyanställda alldeles för
hög.
Att HME-index hamnade på 71 (mot ett mål på 76) misstänker vi beror på att enstaka
enheter drar ner helhetssnittet, men det får vi anledning att titta närmare på framöver.
När det gäller servicen ut mot våra uppdragsgivare, skattebetalarna, finns det också en
del övrigt att önska. Att endast 53 % (mot ett mål på 65 %) är nöjda med bemötandet
från kommunens anställda är underkänt.
Fortsatt är nästan fyra av tio Botkyrkabor otrygga i sin kommundel. Den nya till vänster
om mitten majoritetens fokus på trygghetsatsningar är otillräcklig. Bra förslag gynnar
hela samhället och här finns Moderata förslag som är fria att låna in på området:
- Fler trygghetskameror även i Södra Botkyrka
- Fler utbildade ordningsvakter, gärna i patrullerande team
Sid 1 (2)

- 24 timmars policy för åtgärd mot allt klotter och all vandalisering
- Bättre belysning på exempelvis gångvägar, parker och allmänna platser.
- Samhällsplanering med utfornmingsfokus på trygghet
Ser vi till kommunstyrelsens totala driftbudget anser vi att en ökning på 22 miljoner
kronor mellan 2016 och 2018 är alldeles för mycket. Det finns ytterligare
effektiviseringspotential.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 2 (2)
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§ 48
Uppföljning av internkontrollplanen 2018 inom kommunstyrelsen eget ansvarsområde (KS/2018:735)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering och uppföljning av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har redovisat resultatet av uppföljningen av
kommunstyrelsens internkontrollplan 2018. De kontrollmoment som följts
upp finns inom områdena administration, ekonomi, HR, informationssäkerhet och upphandling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-30.
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2019-03-04
Ärende 48
Uppföljning av internkontrollplanen 2018 inom kommunstyrelsen eget ansvarsområde
(KS/2018:735)

Vi moderater vill uppmärksamma några viktiga punkter som behöver förbättras:












Det bör vara en rutin för situationer när en representation/ livsmedel/ kurser/
konferens har hanterats fel. Rutinen bör vara att det ska sändas tillbaka till
ansvarig för korrigering enligt regelverket och senare godkännas. Bristen visar
att riktlinjerna måste förtydligas.
Det är en oroande hög siffra för felhanterade fakturor avseende kommunens
poolbilar, för 2017 låg det på 33% och för 2018 har den fördubblat till 60%.
Beskrivningen för hantering av poolbilar är tydlig och därför bör ej vara möjligt
att begå fel i den höga utsträckningen.
LOU:s regelverk baseras på EU:s direktiv och är framtaget för bl.a. kommuner
ska genomföra korrekt upphandling. Det är för att säkerställa att kommunen
indirekt upphandlar efter EU:s principer. Vid icke korrekt upphandling kan
Konkurrensverket döma ut till upphandlingsskadeavgift upp till 10 miljoner
kronor.
Det är bekymmersamt att nya ledare inte har genomfört introduktionen i en
högre utsträckning trots att de har blivit erbjudna. Vi ser positivt till att man
försöker finna andra vägar att tillhandahålla utbildningens delar men vill ändå
uppmärksamma att det är viktigt att ta fram ett hållbart koncept som används
över tid. Förväntningarna blir tydligare och gör det lättare att mäta.
Det är grundläggande att följa rutiner och erbjuda en rehabiliteringsinsats och
dokumentation vid upprepad korttidsfrånvaro, annars riskerar man att viktig
information faller mellan stolarna. Rutinen för sådana situationer behöver
förbättras och förtydligas både för ur den anställdes perspektiv som ska känna
till att det finns stöd att tillgå och ur arbetsgivarens perspektiv som aktivt arbetar
med att förebygga sjukfrånvaro och fokus på att ha friska anställda. På lång sikt
bidrar det i sin tur till en bättre arbetsmiljö och mindre personalomsättning.
Att genomföra en arbetsmiljökartläggning är ingen ny uppgift för offentliga
förvaltningar, därför är det förvånande att det saknas en bättre rutin för
sammanställning av information och data som ger en helhetsbild av situationen.
Det är bra att man har tagit fram nya rutiner för kartläggning och process för att
åstadkomma en förändring.

Stina Lundgren (M)
Kia Hjelte (M)

Willy Viitala (M)
Yngve RK Jönsson (M)
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§ 49
Uppdatering av policy för informationssäkerhet i Botkyrka
kommun (KS/2018:639)
Beslut

Ärendet utgår.
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§ 50
Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda (KS/2019:134)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Folkets Hus Hallundas ansökan på 1 047 000
kronor för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning i föreningens
fastighet i Hallunda under förutsättning att ett nytt samarbetsavtal träffats mellan kommunen och Folket Hus Hallunda och att parterna är
överens om att det gamla samarbetsavtalet KS 2013:305 upphör att
gälla.
2. Beviljat belopp tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel.
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda.
Sammanfattning

Folkets Hus Hallunda; genom Bosse Andersson, föreståndare och Jan Karlsson, vice ordförande, kontaktade Botkyrka kommun i slutet av januari utifrån att Folkets Hus Hallunda har ett behov av att tillgänglighetsanpassa sina
verksamhetslokaler. Förfrågan gäller ett utökat bidrag under ett år för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av Folkets Hus Hallundas verksamhetslokaler.
Folkets Hus i Hallunda uppfördes för 33 år sedan och har under åren använts flitigt och lokalerna har blivit slitna. Folkets Hus Hallunda har under
en längre tid framfört behov av att tillgänglighetsanpassa och underhålla lokalerna. En 3-årig underhållsplan samt ritningar för ombyggnationerna har
tagits fram och presenterats. Underhållsplanen har fokus på energieffektivisering, tillgänglighetsfrågor, trygghetsfrågor, hållbarhetsfrågor och att säkra
huset värde. Folkets Hus Hallunda har utifrån underhållsplanen påbörjat
steg 1 av upprustningen med att göra två ansökningar till Boverket för tillgänglighetsåtgärder och investeringsbidrag. Steg 1 i underhållsplanen innebär en upprustning av lokalen Valhall med golv, väggar, ledbelysning med
mera, ombyggnation av en RWC och en ny hiss.
Folkets Hus Hallunda har fått ett positivt besked för sina ansökningar från
Boverket och det innebär att Boverket finansierar steg 1 med 50 %. Boverket har som krav vid denna form av finansiering en protokollförd garanti
från Botkyrka kommun med medfinansiering på 30 %. Folkets Hus Hallunda framförde utifrån det en förfrågan till Botkyrka kommun att vara Folkets Hus Hallunda behjälpliga genom ett extra bidrag för tillgänglighetsanpassning under 2019. Resterande 20 % avsåg Folkets Hus Hallunda att finansiera själva.
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Finansiering av ombyggnation
Boverket
Folkets Hus Hallunda
Botkyrka kommun
Total kostnad

1 745 000 kr
698 000 kr
1 047 000 kr
3 490 000 kr

50 %
20 %
30 %
100 %

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201902-18.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP)
och Karin Nakamura Lindholm (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

För att få medfinansiering av Boverket så krävs alltid en medfinansiering
om 30% av en kommun för att Boverket ska bevilja ansökan. En sådan medfinansiering måste specifikt ske till renoveringen som ansökan rör och kan
inte tas från medel som förening redan får i eventuella samarbetsavtal med
kommunen.
Ebba Östlin (S)
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Särskilt yttrande
2019-03-04
Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning
Folkets Hus Hallunda

Det är viktigt att allmänheten kan följa och förstå kommunens beslutsprocesser i offentliga
handlingar. Tyvärr väcker denna handling fler frågor än svar.
Kommunen är en av flera hyresgäster i Folkets Hus Hallunda och äger därmed inte lokalen.
Märkligt nog anges inte någon motivering till varför just kommunen ska medfinansiera en
upprustning av Folkets Hus Hallunda.
Många skulle säkert vara tveksamma till att särbehandla en hyresvärd på det här sättet. Rimliga
frågor blir då följande: Finansierar Botkyrka kommun andra fastighetsägares upprustningar? Hur
har man kommit fram till att kommunens del av finansieringen ska vara 30 %?
Svaret på dessa frågor går att finna för den som vänder sig till Boverket:
”Hos Boverket kan den som äger samlingsplatser ansöka om investeringsbidrag / handikappanpassning för allmänna
samlingslokaler. Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som
är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som
bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.
Den kommun där lokalen ligger måste gå in med ett bidrag om minst 30 procent av kostnaden för att ett projekt ska kunna få
investeringsbidrag. Det kommunala bidraget kan inte ersättas av andra bidragsmedel till den aktuella föreningen, till exempel
verksamhetsbidrag”.

Det vore rimligt att bilägga regelverket till denna handling så att den som är intresserad kan förstå
ärendet utan att behöva göra egna efterforskningar.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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§ 51
Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb
(KS/2019:133)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Tumba Tennisklubb ett tillfälligt bidrag om 1
825 000 kronor fram till 2019-12-31. Det tillfälliga bidraget finansieras
ur kommunstyrelsens oförutsedda medel.
2. Kommunstyrelsen utser Linus Söderling som kommunens representant i
styrelsen för Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB.
3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med
kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på
både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning.
Reservation

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

Tumba Tennisklubb inkom med en ansökan 2014 om att kommunen skulle
ingå borgen för klubbens hyresavtal med KF fastigheter AB samt deras lån
hos kreditinstitutet (1 000 000 kronor). I samma ansökan framför tennisklubben även att kommunen övertar befintliga lån hos SPINTAB AB för
tennishallen på Pelletäppan samt medföljande ansvar för innebörden av avvecklingen. Dessutom ansökte tennisklubben om stöd för etablering av ny
verksamhet i form av ett anläggningsbidrag om 500 000 kronor per år.
Tumba Tennisklubb (Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB) tecknade
år 2015 ett hyresavtal med Coop Fastigheter AB för hyra av en planerad
tennisanläggning i Tumba. Ett av villkoren för hyresavtalet, samt för själva
etableringen av tennisanläggningen, var att kommunen medgav Tennis &
Paddel i Tumba Förvaltning AB borgen för hyresbeloppet under en period
om 15 år.
Kommunfullmäktige tog 2015-01-07, § 2 beslut om att bevilja en sådan
borgen och angav då även att borgensförbindelsen ska gälla under förutsättning att det finns ett hyresförhållande mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB (hyresgäst) och Coop Fastigheter AB (hyresvärd).
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 167, att revidera borgensåtagandet med anledning av byte av hyresvärd från Coop Fastigheter AB till
fastighetsaktiebolaget Tennisskolan, vilket fick till följd att en ny borgensförbindelse upprättades.
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I samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Tumba tennisklubb
(KS/2014:543) åtar sig föreningen att välja in av kommunen föreslagen representant i bolagets styrelse, så att kommunen vid varje given tidpunkt
finns representerad i bolagets styrelse.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201902-13.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Särskilt yttrande

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

Kommunstyrelsens ordförande ställer Anders Thoréns (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) avslagsyrkande mot ordförandeförslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
2019-03-04
Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb

Kommunallagen förbjuder kommunen att gynna enskilda kommuninvånare, företag eller föreningar.
Alla föreningar i kommunen ska följaktligen få samma förmåner och kommunen ska inte
särbehandla någon enskild förening.
Vi har tidigare varit kritiska till att kommunen varit för frikostig mot Tumba Tennis gällande
skuldsanering och borgensåtaganden. Vi har hävdat att extra ekonomisk hjälp sänder konstiga
signaler till andra föreningar som kan få uppfattningen att kommunen går in och räddar alla klubbar
som behöver hjälp med ekonomin.
Frågan är vad som händer när andra klubbar och föreningar vill ha ett liknande stöd från
kommunen? Om andra föreningar inte kan lovas samma hjälp finns det följaktligen inga skäl att ge
extra stöd och bidrag till just Tumba Tennisklubb.
Nu riskerar kommunen att bygga upp ett permanent ökat bidragsberoende för Tumba Tennis. Om
inte föreningen klarar sina betalningar så är det kommunens skattebetalare som får ta smällen.
Vidare är det anmärkningsvärt att kommunen tvingas uppdra till sin styrelserepresentant att ha
särskild uppsikt över bolagets ekonomi. Detta väcker en rad frågor:
• Innebär upplägget ekonomiska risker för kommunen?
• Är det juridiskt godtagbart att särbehandla en enskild förening?
• Kan andra föreningar räkna med ett liknande stöd från kommunen?
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ordförandeförslaget

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Kommunstyrelsen
2019-03-04

S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb (KS/2019:133)
Vänsterpartiet stödde kommunens tidigare beslut om borgen och anläggningsbidrag till Tumba Tennisklubb i syfte att möjliggöra klubbens nya lokaler i Tumba. Vi anser fortfarande att det är angeläget att projektet fullföljs
och har därför inga invändningar mot förslaget till beslut.
Det finns dock skäl att påtala att det är långt ifrån idealt att fatta beslut om
ett så stort bidragsbelopp i ett så sent skede – några veckor före invigningen.
Klubbens ekonomiska förutsättningar att klara sina åtaganden borde ha kunnat bedömas långt tidigare. I ärendehandlingarna saknas en redogörelse för
varför så inte skett. Det finns inte heller någon underbyggd analys av klubbens framtida ekonomi på kort och lång sikt och därmed inte av eventuella
behov av ytterligare kommunala bidrag i framtiden.
Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)
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§ 52
Firmatecknare 2019 – ändring (KS/2019:27)
Beslut

1.

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

2.

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

3.

Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och
ekonomidirektör 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 Leif Eriksson 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

Leif Eriksson

ekonomidirektör

Johan Westin

kanslidirektör

Jakob Etaat

finansansvarig internbanken

Mattias Rensfeldt

ekonomikonsult

Susanna Brenander

redovisningschef

Alexandra Leijonhufvud

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

ekonomikonsult

Irina Järvinen

ekonomiassistent

Suzana Milosavljevic

ekonomiassistent

Marie Björklund

ekonomiassistent

Lilva Sahin

controller

Annette Ödalen

controller

Johan Dykhoff

ekonomiassistent

Tiina Kinnunen Hallgren

ekonomiassistent

Hanna Shiferaw

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.
Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, eller den hon utser, ges rätt
att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2019-02-04

Punkt 6: Bo Ek har slutat i Botkyrka kommun och har tagits bort. Carina
Friborg och Jennifer Hultberg slutar i Botkyrka kommun i slutet av april
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och har tagits bort. Johan Dykhoff, Tiina Kinnunen Hallgren och Hanna
Shiferaw har lagts till.
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§ 53
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2019:16)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och förrättar följande
fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2022-12-31
Ledamot efter Niklas Lekander (SD)
Klas Nilsson (SD)
UTSKOTTET BOTKYRKA SOM ORGANISATION t o m 2022-12-31
Ledamot efter Niklas Lekander (SD)
Östen Granberg (SD)
UTSKOTTET BOTKYRKA SOM ORGANISATION t o m 2022-12-31
Ersättare efter Martin Inglot (SD)
Lars Holmberg (SD)
UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31
Ledamot efter Niklas Lekander (SD)
Östen Granberg (SD)
UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31
Ersättare efter Martin Inglot (SD)
Lars Holmberg (SD)
Sammanfattning
Följande avsägelser har inkommit

Niklas Lekander (SD), ledamot i brottsförebyggande rådet.
Niklas Lekander (SD), ledamot i utskottet Botkyrka som organisation.
Niklas Lekander (SD), ledamot i utskottet Botkyrka som plats.
Martin Inglot (SD), ersättare i utskottet Botkyrka som organisation.
Martin Inglot (SD), ersättare i utskottet Botkyrka som plats.
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§ 54
Anmälningsärenden
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 januari 2019, dnr KS/2019:10.
Nämndernas Mål och internbudget 2019, dnr KS/2018:785.
Nämndernas internkontrollplaner 2019, dnr KS/2019:94.
§ 18 Samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2019:20) – Val av namnberedning,
dnr KS/2019:83.
§ 17 Samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2019:19) – Förslag till införande av en
bygglovsberedning och val av ledamöter och ersättare, dnr KS/2019:84.
Omvärldsanalys effektiv organisation 2020-2023, dnr KS/2019:96.
Omvärldsanalys medskapande 2020-2023, dnr KS/2019:97.
Omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2020-2023, dnr KS/2019:112.
Posthantering Botkyrka kommun, dnr KS/2019:143.
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-12-20 AB Botkyrkabyggen, dnr
KS/2018:414.
Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2019-01-28, dnr KS/2019:104.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2019-01-30 och
2019-02-27, dnr KS/2019:15.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2019-02-08, dnr
KS/2019:142.
Ordförandebeslut 2019-02-14 från utskottet Botkyrka som plats om inställt
sammanträde 2019-02-21.
Protokoll från utskottet Botkyrka som organisation 2019-02-19.
Protokoll från Botkyrka Stadsnät AB 2019-02-07, dnr KS/2019:150.
Ärenden avseende Södertörnskommunerna (handlingar finns tillgängliga
hos kommunledningsförvaltningens registrator):
Minnesanteckningar - Södertörnskommunerna 2019, dnr KS/2019:85.
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§ 55
Delegationsärenden
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

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

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2019-01-01—2019-01-31, dnr KS/2019:11.
Kommunstyrelsens ordförande

Anställning av kommundirektör
(beslut 2019-01-24, dnr KS/2018:640).
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande utbildningsdirektör
2019-02-22—2019-03-01
(beslut 2019-02-06, dnr KS/2019:6).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-26—2019-03-01
(beslut 2019-02-13, dnr KS/2019:6).
Beslutsattestant för 13111000-13113000 för tiden 2019-02-04—2019-06-30
(beslut 2019-02-22, dnr KS/2019:9).
Beslutsattestant för 13116400 för tiden 2019-02-01—2019-07-31
(beslut 2019-02-22, dnr KS/2019:9).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef/teknisk direktör för
tekniska förvaltningen 2019-03-01—2019-03-10
(beslut 2019-02-25, dnr KS/2019:6).
Förordnande av tjänsteförrättande kommundirektör
2019-02-28—2019-03-01
(beslut 2019-02-25, dnr KS/2019:6).
Tf biträdande kommundirektören

Beslutsattestant för 10000000-99999999
(beslut 2019-02-11, dnr KS/2019:9).
Kanslidirektören

Flaggning på halv stång 2019-02-01 och 2019-02-08
(beslut 2019-02-01, dnr KS/2019:126).
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Enhetschefen för kommunikationsenheten

Anställning av kommunikatör med inriktning digitalt och rörligt
(beslut 2019-02-20, dnr KS/2019:147).
Visstidsanställning av Art Director till och med 2019-08-31
(beslut 2018-10-26, dnr KS/2019:4).
Visstidsanställning av kommunikatör med inriktning medborgardialog och
samhällskommunikation till och med 2019-11-30
(beslut 2019-01-01, dnr KS/2019:5).
Enhetschefen för samordnings- och utvecklingsenheten

Anställning av controller till samordnings- och utvecklingsenheten
(beslut 2019-02-26, dnr KS/2018:613).
Förhandlingschefen

Befullmäktiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol
(beslut 2019-02-14, dnr KS/2019:156).
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16:00-16:30
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ekman Marcus, led
Lund Tuva, led
Viitala Willy, led
Thorén Anders, led
Widercrantz Carl, led
Inglot Martin, led
Rosensvärd Anne, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Gladh Niklas, led
Johansson Lars, led
Ahlse Dag, led
Ksiazkiewicz Emanuel, ers
Ingren Lena, ers
Aslan Robert, ers
Ros Inger, ers
Hjelte Kia, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Jägemalm Camilla, ers
Nakamura Lindholm Karin, ers
Granberg Östen, ers
Holmberg Lars, ers
Amelin Kerstin, ers
Aydin Yusuf, ers
Blom Caroline, ers
Persson Myrna, ers
Rhawi Caroline, ers

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

X
X
X
X
X

Lena Ingren (S)

X

Myrna Persson (MP)

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

Datum: 2019-03-04, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

