KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
2012-06-04

Tid

2012-06-14, Kl 9:00

Plats

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Observera att handlingar i ärende 74 – 88 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2012. Till denna kungörelse bifogas handlingar i
ärende 91 – 92.
Kommunstyrelsens förslag till beslut med bilagor från sammanträdet 4 juni
2012 sänds ut med bud till ledamöter/ersättare den 8 juni i kompletterande
utskick samt handlingar i ärendena 89 – 90.
Planering av flerårsplanedebatten bifogas.
Ärenden

Justering

74 Fittja utvecklingsprogram - antagande
75 Framtid Fittja, program för stadsbyggnad - antagande och planuppdrag
76 Familjeparken Hågelby - avtal och antagande av detaljplan
77 Botkyrkabyggen - försäljning och omvandling av delar av bostadsbeståndet
78 Flerårsplan 2013 - 2016
79 Delårsrapport 1, prognos för 2012 samt omdisponeringar och tilläggsanslag
80 Sponsringspolicy
81 Tumba centrum - ramavtal och förnyat planuppdrag
82 Försäljning av mark - del av fastigheten Tullinge 19:653
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83 Rikstens friluftstad - nytt ramavtal, planuppdrag etapp 4
84 Hallunda 4:37, Hallunda gårdsväg 104 - omreglering av tomträttsavgälden
85 Tornet 4 i Norsborg - köpe- och exploateringsavtal
86 Årsrapport - Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter 2011
87 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och museum (Mångkulturellt centrum) 2011
88 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka
89 Anmälningsärenden
90 Valärenden
91 Nya medborgarförslag
92 Nya motioner

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på webben via www.botkyrka.se.
Välkommen!
Birgitta Mörk
Kommunfullmäktiges ordförande
Håkan Hultgren
Sekreterare
08-53061384
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Referens

Håkan Hultgren

Fullmäktiges sammanträde den 14 juni 2012 – planering,
debatt om flerårsplanen
Debatt

Vi inleder debatten med en övergripande diskussion om Ett Hållbart
Botkyrka främst i ett ekonomiskt perspektiv där förslagsvis gruppledarna för
varje parti börjar. Uppskattad tidsåtgång ca 30 minuter.
Därefter fortsätter debatten under följande rubriker med tidsåtgången angiven
per område enligt min bedömning.
Medborgarnas Botkyrka – ca 30 minuter
Framtidens jobb – ca 60 minuter
Välfärd med kvalitet för alla – ca 120 minuter
Grön stad i rörelse – ca 60 minuter
Kultur och kreativitet ger kraft – ca 30 minuter
En effektiv och kreativ kommunal organisation – ca 30 minuter

Talartid

Samtliga partier får en bastid om 15 minuter. Dessutom får varje parti 3
minuter per mandat.
Partierna disponerar fritt över sin tid.
Efter genomförd debatt får varje parti avslutande 3 minuter.
Planering

09.00 – 12.00 ärenden
12.00 – 13.00 lunch
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13.00 – 19:00 debatt flerårsplan
19:00 – 21.00 eventuellt kvarstående ärenden
Ambitionen är att sammanträdet ska kunna avslutas senast klockan 21.00.
Med hänsyn till dagordningens omfattning utgår obesvarade interpellationer.
Vänliga hälsningar

Birgitta Mörk
Kommunfullmäktiges ordförande

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2012-06-14

Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- automatiskt diarienummer på inlämnade medborgarförslag, dnr
KS/2012:291
Besvaras av kommunfullmäktige
- farthinder på Aspenvägen i Vretarna, dnr KS/2012:292
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Jerry
Hultman
Jerry Hultman

Skulle vilja att alla medborgarförslag får ett diarienummer direkt när
skrivs och lämnas in på kommunens hemsida.
Detta för att öka spårbarheten för frågor i olika ärenden.
Idag får man ett tack sedan hoppas man att förslaget inte
"försvinner" i alla inkomna ärenden!
Men med ett diarienummer så kan man lätt följa ärendet
från start till mål!
Detta är ett rimligt krav för att se till att medborgarförslag inte
"försvinner" pga trassel i kommunens uppföljning eller på annat sätt
blir "liggandes" utan åtgärd.
Detta kan lätt uppnås genom att titta på felrapporteringen av
Botkyrkabyggens felanmälan som görs via Botkyrkabyggens
hemsida och man loggar in och skriver sin felanmälan och när det är
klart och skickat så kommer ett ärendenummer fram som man kan
spåra bakåt! Enkelt och bra för oss alla!

Förnamn:

Lotta

Efternamn:

Eklund

Namn:

Lotta Eklund

Gatuadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Förslag:

Det behövs ett farthinder på Aspenvägen i Vretarna!
Utmed hela Vreta gårdsväg finns fartgupp vilket är jättebra.
Men där Aspenvägen tar vid upp mot Skårdal saknas
fartbegränsande åtgärder helt. Det råder 30 km/h i hela
området men i denna backe körs det rejält mycket fortare,
dagligen. Den här sträckan av Aspenvägen är kommunal väg.

Motivering:

Som boende i radhus precis intill Aspenvägen sedan flera år,
har vi med förfäran sett hur barnen cykar rakt ut över
Aspenvägen, samtidigt som bilarna kommer i hög fart. Vi
borde ha hört av oss för länge sedan och det är ren tur att en
olycka inte har skett här!
Åtminstone ett fartgupp måste byggas, då boende och förare
av tunga fordon till och från Skårdal inte har vett att hålla
hastighetsbegränsningen.
Mvh Lotta & Patrik
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Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Utred flickors fritidsbehov (M), dnr KS/2012:301
- Utöka Storvretsbadets parkering (M), dnr KS/2012:302
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Utred flickors fritidsbehov
Vi Moderater anser att en värdefull fritid är både fysiskt och psykiskt hälsofrämjande. Vi vill
att alla ska ha möjlighet att delta, gammal som unga med eller utan funktionshinder. Tyvärr är
flickor underrepresenterade. Vi har därför, under flera års tid, påtalat att det finns ett behov av
att kartlägga vilka aktiviteter som lockar flickor.
Att flickor inte deltar i föreningslivet i samma utsträckning som pojkar är påtagligt.
För att få föreningslivet att aktivt arbeta för att locka fler flickor till sina verksamheter,
erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen dem en högre bidragspeng för flickor i jämförelse
med pojkar.
Vi tror att detta i grunden kan ge ett visst positivt resultat vad gäller medlemsvärvning, men
att vi måste anstränga oss ytterligare om vi ska nå ut till ännu fler flickor. Vi skulle vilja se en
utredning, som tittar på bl.a. antalet föreningsanslutna flickor och hur könsfördelningen ser ut
på våra kommunala idrottsanläggningar/-hallar o s v. I detta bör man även se huruvida andra
kommuner lyckats med att få en jämnare könsfördelning inom kultur-, idrotts och
fritidsområdet.
För de som inte vill aktivera sig i en förening finns spontanidrotten. Men, hur många flickor
nyttjar spontanidrottsplatserna idag?
Friidrotten är en idrott som lockar både pojkar och flickor. Rödstu Hage i dess nuvarande
skick är inte tillfyllest och behöver rustas upp. Sammantaget måste vi ta ett tydligare ansvar i
att erbjuda flickor en större valfrihet genom att ha ett större mer attraktivt utbud.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

ge kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att kartlägga vad för
fritidsaktiviteter som attraherar flickor.

Petja Svensson
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Utöka Storvretsbadets parkering
Den som besöker Storvretsbadet regelbundet vet att parkeringsytorna i anslutning till
badet idag är mycket få - alldeles för få i förhållande till antalet bilburna besökare. Detta
medför att besökare som inte hittar någon parkeringsplats istället oftast väljer att
parkera utmed Odlingsvägen, vilket är direkt farligt då dessa skymmer sikten samt
ibland kan göra vägen oframkomlig för bl.a. räddningsfordon.
Under fotbollssäsongen, fylls alla parkeringar och antalet parkerade bilar utmed
vägkanterna sträcker sig ibland så långt som ner mot Storvretsvägen.
I framåtsikten 2013-2016 står det att läsa:
”Förvaltningen kommer att utreda hur den kraftiga befolkningsökningen i södra
Botkyrka påverkar verksamheterna i badhuset i Storvretsbadet”. ”Trycket och
beläggningen på denna hall är redan stort”.
På basis av den ovan citerade framåtsikten kan man förutspå att även antalet bilar i
området kommer att öka ytterligare i framtiden.
I februari 2012 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avslå ett medborgarförslag där
förslagsställaren föreslog att en redan befintlig, asfalterad, yta precis invid badhuset
skulle kunna fungera som parkeringsplats. Som motivering angavs i sammanfattningen:
”Vi anser inte att det finns behov av fler parkeringsplatser i området. I stället bör
förvaltningen föra en dialog med involverade för att uppmuntra nyttjande av de
parkeringar som redan finns.”
Tydligen ser inte den styrande majoritetens verklighet ut på samma sätt som övriga
medborgares. Vi kan konstatera att de befintliga parkeringsplatserna inte ens räcker till
för det nuvarande besökstrycket. Situationen kommer på sikt bli än mer ohållbar med
tanke på befolkningsutvecklingen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att planlägga för ytterligare
parkeringsytor, någonstans i nära anslutning till badhuset.

Petja Svensson

Mattias Franzén

Jimmy Baker

