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Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 april 2012
Obs! I ärenden med fet stil har handlingar tillkommit.
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Kungörelse, upprop och justering
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37 Revisionsberättelse för 2011
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- Yttrande (SD)
39 Ombudgeteringar
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42 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
43 Ny organisation av fritidsverksamheten för 10-12 åringar
44 Svar på medborgarförslag - anslut Botkyrka kommun till Sveriges Ekokommuner
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45 Svar på motion - Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M)
- Yttrande (TUP)
46 Svar på motion - ambulerande valövervakare (SD)
47 Svar på motion - schemalägg inte sammanträden under skolloven (M)
48 Svar på motion - återinför bokbussen (FP)
49 Svar på motion - rum för demokrati (V)
50 Svar på motion - alkoholförebyggande arbete i skolan (M)
- Yrkande (TUP)
51 Anmälningsärenden
- Nytt ordförandeförslag jämte handling
52 Valärenden
- Nytt ordförandeförslag
53 Nya motioner
- Nytt ordförandeförslag och motioner
54 Nya medborgarförslag
- Nytt ordförandeförslag och medborgarförslag
55 Ny interpellation
- Ordförandeförslag och interpellation
56 Enkel fråga
Enkel fråga från (TUP)
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Svar på interpellation från Kia Hjelte (M) gällande Tumba
Äldreboende
Kia Hjelte (M) har skrivit en interpellation gällande det givna uppdrag som rör Tumba
äldreboende.
På initiativ av vård- och omsorgsnämnden pågår det ett ambitiöst kvalitetsarbete
inom förvaltningen som syftar till att säkerställa att våra medborgare ska få en
kvalitativ och modern vård och omsorg som utförs av medarbetare som har god
kompetens och kunskap för de uppgifter de utför. Kvalitet handlar också om att
värna våra medborgares integritet och egenmakt och möjliggöra självbestämmande
över vården och omsorgens innehåll för den enskilde. För mig har driftformer en
underordnad betydelse. I Botkyrka ska all vård och omsorg som erbjuds till våra
medborgare uppbära god kvalitet. Vården och omsorgen om våra äldre står inför en
del utmaningar framöver. Vi är friskare och vi lever längre. Det är bra. Forskningen
och tekniken gör stora framsteg så att vi har möjlighet att bota och behandla
sjukdomar och andra medicinska bekymmer på ett effektivare sätt. Det är positivt.
Men det ställer högre krav på samhället för att lyckas tillgodose våra medborgares
behov och förväntningar. För att klara dessa utmaningar är min övertygelse att vi i
kommunen måste samarbeta gemensamt med privata utförare för att tillsammans
tillgodose våra medborgares behov. Mångfald berikar vår kommun.
Botkyrka är inget undantag utan i vår kommun blir antalet äldre fler. Därför planerar
och bygger vi nya äldreboenden t ex i Hallunda/Norgsborg. Nämnden jobbar också
för att det ska tillkomma fler boendeformer för äldre så som trygghetsboende och
seniorboende i kommunen. Det finns redan men vi arbetar för att det ska finnas
ännu fler alternativ.
Tumba äldreboende är ett före detta sjukhus och sjukhem. När kommunen
förvärvade fastigheten i mitten av 1990-talet fanns det cirka 250 platser för äldre på
anläggningen. Vid den tidpunkten hade Tumba äldreboende ett stort antal
flerbäddsrum. I takt med att kraven förändrats har anpassningar gjorts av
verksamheten så att antalet platser för närvarande uppgår till cirka 165 stycken.
Precis som interpellanten lyfter fram så finns det fortfarande ett stort behov av att
bygga om lokalerna så att de uppfyller dagens krav på utformning av särskilda
boenden. Tidigare studier av denna fråga har visat på att en ombyggnad kommer att
föra med sig att antalet platser kommer att reduceras till cirka 100 stycken.
Även om Tumba äldreboende kanske har svårare att åstadkomma en familjär miljö
så får äldreboendet höga betyg av medborgarna när det gäller omsorgen. Och de
boende uppger att de trivs och att de vill bo kvar. Det är ett problem att det finns
några små rum men det finns även fördelar med lokaliteterna på Tumba
äldreboende. Det finns väl tilltagna allmänna ytor. Mat- och dagrummen är större
och bättre anpassade för personer med funktionshinder, än på många andra av
kommunens olika enheter.
Jag tror att förbättringen av boendemiljön på Tumba äldreboende kan ske i
samarbete med en privat aktör som kan bli en duglig och effektiv fastighetsägare av
Tumba äldreboende. Därför har vi gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
redovisa ett förslag till hur kommunen kan få tillstånd en upprustning av Tumba
äldreboende tillsammans med en privat aktör.

1. Hur långt har arbetet kommit?
Svar:
Representanter från kommunen kommer att ha ett antal träffar med olika
intressenter innan sommaren. När dessa träffar är genomförda vet vi mer om vilka
alternativ som finns och hur vi gå vidare. En plan för hur det fortsatta arbetet ska
genomföras i praktiken kommer att utformas efter sommaren 2012.
2. Hur ser utredningsuppdraget ut?
Svar:
Att kommunledningsförvaltningen ska redovisa ett förslag till hur
kommunen kan få till stånd en upprustning av Tumba äldreboende
tillsammans med en extern part.
3. När ska det presenteras för vård- och omsorgsnämnden?
Svar:
Uppdraget kommer att genomföras i samverkan med vård- och
omsorgsförvaltningen och de kommer att vara informerade om hur arbetet
fortskrider. Om vård- och omsorgsnämnden så önskar har ni möjlighet att få
kontinuerlig avrapportering om hur arbetet fortskrider.

Katarina Berggren
Kommunstyrelsens ordförande (s)

2012-04-17

Svar på interpellation från Aram El Khoury (KD) om tillsynen av
försäljning av receptfria läkemedel i Botkyrka kommun.
Aram El Khoury (KD) har skrivit en interpellation angående tillsynen av försäljning av
receptfria läkemedel i Botkyrka kommun. Jag delar interpellantens beskrivning av
kommunens roll och ansvar.
Detta då Botkyrka kommun enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel § 20 ska kontrollera att detaljhandeln som bedrivs i kommunen efterlever
lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Kommunen ska också
enligt § 21 (2009:730) rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket som är
tillsynsmyndighet.
Precis så som interpellanten påpekar, så är kommunens roll som kontrollorgan
viktig. Särskilt i och med att implementeringen av lagen och dess föreskrifter är en
förutsättning för att minimera förväxlingen med andra varor, förhindra underårigas
tillgång och åtkomst till läkemedel, understryka läkemedlens särställning samt
garantera läkemedlens kvalitet.
1. Anser du att Botkyrka kommun har upparbetat en fullgod tillsyn av försäljningen
av receptfria läkemedel och att tillsynen fungerar tillfredsställande?
Svar: Ja, det finns en tydlig kontrollplan där kontroll för receptfria läkemedel ingår.
Det vill säga att det sker en systematisk planering, genomförande och dokumentering
av de inspektioner som görs. Dessa kontroller sker årligen.

2. Har kommuninspektörer/ansvariga tjänstemän fått adekvat utbildning i hur de ska
kontrollera butiker som säljer receptfria läkemedel?
Svar: Inspektörerna har genomgått en särskild kurs för kommunal kontroll av
receptfria läkemedel som arrangeras av Läkemedelsverket tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting. Denna kurs ger inspektörerna detaljkunskaper
inom området. Inspektörerna har även kunskap om kommunal kontroll i allmänhet.

3. Hur många anmälningar om försäljning har inkommit från handlare i kommunen
sedan den 1 november 2009?
Svar: Handlarna ska anmäla försäljningen av receptfria läkemedel till
Läkemedelsverket. För tillfället finns det 24 stycken anmälda handlare i kommunen
som säljer receptfria läkemedel. Men det finns ett relativt stort antal handlare som
valt att säga upp sin försäljning av receptfria läkemedel i kommunen. Till exempel så
är 13 handlare avanmälda. Denna är dock inte en heltäckande siffra, utan visar på
avanmälningar gjorda mellan 2010-12-08 och 2012-02-15.

4. Hur många inspektioner har hittills gjorts i kommunen och hur många brister har
upptäckts och rapporterats till Läkemedelsverket?
Svar: I kommunen har det hittills gjorts 36 st inspektioner och ytterligare 15 st
planeras under 2012. Hos 3 st handlare har upptäckts brister som rapporterats till
Läkemedelsverket.

Maria Gawell Skog
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande (s)
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Revisionsberättelse för 2011
Vi i (BP) anser att revisionen av kommunens verksamheter granskats på ett ingående sätt och
instämmer i slutsatser och bedömning, dock vill vi peka på avsnitt som vi ställer oss tveksamma
till.
I första hand gäller det vård- och omsorgsnämndens överskridanden som pågått under de senaste
fyra åren och ännu ej åtgärdats på ett konstruktivt sätt. Här vill vi ta fram att det sannolikt mer rör
sig om för snäva budgetramar än de prognoser som lyfts fram, vilket vi framfört vid flertal
tillfällen.
I revisionsberättelse för 2011 finns även andra objekt medtagna, som otillräcklig intern kontroll
av hantering med betalkort med frågor som ska besvaras av kommunstyrelsen och övriga
nämnder det rör. Vi förutsätter att så sker och delges fullmäktige.
Samma förhållande gäller det som framkommer i revisionsberättelsen angående kontrollen av
anställdas bisysslor som är otillräcklig och som exempel tas 13 fall av potentiellt
förtroendeskadliga bisysslor upp från kommunstyrelsen. Det föreligger skäl att revisionen
påpekar och kommer med anvisningar hur nämnderna ska kunna skapa tydliga riktlinjer för att
förbättra sina rutiner.
Utöver vad som framkommer i revisionsberättelsen vill vi ta fram att ett av kommunens bolag,
Botkyrkabyggen AB, har förvärvat ett nytt dotterbolag Förbandet 2 i Riksten för över ett år sedan
men ännu ej lyft upp bolagsordningen till kommunstyrelsen och fullmäktige, för att utse styrelse
och revisor så att kommunen ska kunna utöva sin lagstadgade ägarstyrning och uppsiktsplikt.
Detta är anmärkningsvärt och jämförbart med dotterbolaget Alfågeln AB då liknande synpunkter
lyftes fram av lekmannarevisorn år 2008 och därefter har detta bolag en bolagsordning som
överensstämmer med kommunallagens krav samt en av fullmäktige utsedd styrelse och
lekmannarevisor.
Vi förutsätter att dessa brister åtgärdas omgående för att liknande situationer inte ska kunna ske i
fortsättningen och självfallet kommer vi noggrant följa utvecklingen av kommunens insatser
fortsättningsvis.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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2012‐04‐26

Ärende 54: Årsredovisning för Botkyrka kommun
Tullingepartiet har tagit del av årsredovisningen för 2011. Det finns en hel del som är värt att
kommentera.
I början av årsredovisningen sker en redovisning av måluppfyllelsen för 2011.
Att sätta mål är en konst som kräver kunskap och erfarenhet. Mål skall vara realistiska - målen skall
kunna nås även om det krävs ett ordentligt och hårt arbete. Många av de mål som man har satt upp
verkar dock vara långt i från realistiska.
Vidare skriver man på sidan 35 skriver att ”Webbdialog Tullinge breddade dialogen med
Tullingeborna om deras utomhusmiljö”. Skrivningen är anmärkningsvärd. Hur många deltog i
dialogen och hur kan man dra slutsatsen att dialogen breddades?
Majoriteten hävdar att 2011 har varit ett ekonomiskt bra år. I den första meningen står följande:
”Botkyrka fortsätter att uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat”. Så kan man förstås uttrycka det.
Man måste dock komma ihåg att anledningen till det är de stora bidragen kommunen får. Av samma
årsredovisning framgår tydligt att kommunen är starkt bidragsberoende. Om bidragssystemet ändras
av något skäl kan överskottet snabbt vändas till ett underskott. Kommunen erhåller hundratals
miljoner kronor i olika bidrag från bland annat utjämningssystemet och är därigenom väldigt sårbar.
Vi noterar att även fast skattekraften har förbättrats något, så är den låg jämfört med andra
kommuner. Naturligtvis är det bekymmersamt att stora delar av Botkyrkas intäkter kommer från
statliga bidrag istället för kommunens egna skattebetalare. Det finns givetvis inte något parti i
kommunfullmäktige som invänder mot tanken att medborgarna bör ha tillgång till likvärdiga
välfärdstjänster oavsett var i landet de bor. Ökad sysselsättning och högre inkomster för att nå upp
till snittet i Sverige ligger i alla kommuners intresse. Vi utgår från att man strävar efter
självförsörjning, oavsett vilken kommun i Sverige som diskuteras. Botkyrka ligger som bekant
långt från denna idealbild.
Vi kommer inte klara framtidens ekonomiska utmaningar genom att arbeta med bidragsmaximering.
Sådana effekter är inte konstanta utan kan ändras när systemet reformeras och utvecklas.
Utmaningen ligger i att skapa en sund ekonomisk och långsiktig hushållning med egna skattemedel.
Vi vet att Tullinge har en sammanräknad förvärvsinkomst som överstiger kommunen som helhet. I
en nybildad Tullinge kommun blir skatteintäkterna höga. Inkomstnivån i Tullinge är högre än den
garanterade nivån på 115 procent vilket innebär att Tullinge kommer få betala en avgift i
inkomstutjämningen. Tullinge skulle till och med, om medborgarna så vill, ha utrymme att sänka
skatten även om det är marginellt.
Tullinge egen kommun skulle finansieras av Tullingeborna själva, utan att i hög grad vara beroende
av statliga bidrag. Vi skulle kunna fokusera på andra värden än bidragsmaximering via
utjämningssystemet. I debatten hävdas det från de partier som säger nej till en kommundelning att
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Tullinge inte skulle få del av de statliga bidrag som Botkyrka idag får för sin
befolkningssammansättning. Vi ser dock inte detta som ett problem, vi blir snarare rikare var för
sig, rikare i betydelsen att vi själva får ta ansvar för Tullinge fullt ut.
Anders Thorén (TuP)

Jörgen Gustafsson (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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Årsredovisningen för Botkyrka kommun (KS/2012:66)
Vi i BP har tagit del av föreliggande årsredovisning för 2011 och kan konstatera att kommunen
och dess bolag visar på ett positivt reslutat dock bör man tänka på att de statliga
utjämningsbidragen har stärkt kommunens ekonomi samtidigt som tyvärr den egna skattekraften
legat kvar på en låg nivå.
Vi ser det som positivt att en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal har
inrättats som med all sannolikhet kommer ge ett gott resultat om ett par år.
I årsredovisningen framkommer att kommunens soliditet minskat kraftigt och skulderna ökat.
Förklaringen till detta är inrättandet av kommunens internbank, som medfört att ’de ökade
tillgångarna gör att det egna kapitalet i förhållande till de samlade tillgångarna sjunker’.
Dock står det i årsredovisningen att kommunens ekonomiska ställning inte har förändrats i någon
större utsträckning jämfört med 2010. Vi anser att denna redogörelse för kommunens internbank
bör kunna uttryckas bättre i syfte att få klarhet i internbankens roll contra kommunens soliditet
och förhållande till de kommunala bolagen.
Då det gäller nämndernas budgetresultat var dessa i stort sett positiva, med undantag av bl a vårdoch omsorgsnämnd och utbildningsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden har haft och kommer få några svåra år då man måste planera för en
växande äldrebefolkning, något som vi efterlyst vid flertal tillfällen. Orsaken till förra årets
underskott beror till största delen på en alltför lågt satt budget.
I kommunens koncern ingår sammanfattning av bolagen av vilka vi under revisionsberättelsen
framfört att Botkyrkabyggen AB ännu ej lyft bolagsordningen för det nyförvärvade dotterbolaget Förbandet 2 AB i Riksten. Detta bolag har tillgångar på 86 mnkr, varav 85,2 mnkr är
anläggningstillgångar i form av byggnader och mark, vilket kunde ha omnämnts i kommunens
koncernredovisning, då bolaget är ett nytt dotterbolag i Botkyrka AB.
Under Hågelbyparken AB kan vi notera att detta bolag avser att vara operatör för Hågelbyparken
under hela året 2012.
Vi anser att det är tillfälle att en analys genomförs av Hågelbyparken AB då kommunen driver
detta bolag med avsikten att bolaget skall överföras till privat ägare, Familjen Lindgren AB.
Frågor om vad och hur våra skattemedel skall användas till kan självfallet komma upp, varför
analyser av detta och andra projekt bör tas fram i fortsättningen.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2011 (KF/2012:38)
Sverigedemokraterna håller med Katarina Berggren och majoriteten om att det är glädjande
att Botkyrka kommun uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2011. Dock visar
årsredovisningen för 2011 en ganska spretig bild av verksamheten. Nämnderna redovisar
stora avvikelser i förhållande till sina budgetramar. Detta visar att det fortfarande finns flera
områden där kommunen behöver förbättra sig.
Kommunfullmäktige har beslutat om arton övergripande mål inom fyra nyckelområden.
Dessa mål ligger till grund för nämndernas arbete och som ska följas upp löpande och
redovisas i samband med årsredovisningen. Vid granskning av måluppfyllelsen finner vi att
denna har stora brister.

Sverigedemokraterna är kritiska emot att det endast är två delmål av de 18 målen som har
uppfyllts utifrån måluppfyllelsen för 2011.Vi vill särskilt uppmärksamma delmål 14 angående
fossilbränsle. ”Kommunens inköp av fossilbränsle ska år 2015 vara 0 % ”. Delmålet för 2011
har satt till 60 % (2010 var målsättningen 80 % och utfallet95 %) utfallet för 2011 är 94 %
vilket innebär en sänkning av måluppfyllelsen med inte mindre än 19 % i förhållande till
2010. Inte alls bra då kommunen skall föregå med gott föredöme gällande bedrivandet av
verksamheter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det stora negativa budgetutfallet gällande Vård- och Omsorgsnämnden medför oro angående
Botkyrka kommuns vård- och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta.
Hemtjänsttimmarnas underskott beror på att fler personer behöver mer hjälp. Kanske rent av
att en del äldre skulle behöva äldreboende, eller liknande boende, istället för hemtjänst. Redan
nu har ”externa placeringar” inom äldreomsorgen ökat och medfört ett underskott på 7,4
miljoner. Förvaltningen har därmed inte kunnat placera människor utifrån deras behov, utan
blivit vitesförda från Socialstyrelsen med 2,8 miljoner! Det är inte försvarbart att en kommun
av Botkyrkas storlek inte kan tillhandahålla boende för äldre och funktionsnedsatta
människor.
Vi Sverigedemokrater anser att det för närvarande saknas ca 70 boendeplatser i Botkyrka
kommun för bl.a. demensvårdande boende, och att kommunen snarast ser till att åtgärder
vidtas för att tillgodose behovet.

/Sverigedemokraternas Fullmäktigegrupp

Kommunfullmäktige

Ärende 61:

Särskilt yttrande
2012‐04‐26

Svar på motion – Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M)

Möjlighet till spontanidrott är av central betydelse för att skapa en bra grund för människors hälsa.
Denna motion är ett viktigt initiativ och vi instämmer med motionären om att alla inte vill vara
medlem i en förening men likaväl har rätt till en värdefull fritid. Och faktum är att barn, som i ett
tidigt stadium rör på sig, har större möjlighet att så småningom söka sig till den organiserade
idrotten. Dessutom är det positivt med utomhusaktiviteter som är gratis.
Tullingepartiet ställer sig positiva till utomhusisbanor på centrala platser runt om i kommunen. Vi
vill dock betona vikten av att ur ett hållbarhetsperspektiv, och mot bakgrund av Botkyrkas
målsättningar, söka klimatsmarta lösningar där vi använder resurser av olika slag på ett klokt sätt.
Anders Thorén (TuP)

Pierre Blankenburg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Kommunfullmäktige

Ärende 66:

Yrkande
2012‐04‐26

Svar på motion - Alkoholförebyggande arbete i skolan (M)

Den som börjar tidigt med alkohol löper större risk att få allvarliga alkoholproblem. Dessutom
bidrar en tidig alkoholdebut till ökad risk för brottsligt beteende. Ärendet är därför särskilt viktigt
för oss Tullingebor då vi har problem med alkohol bland våra ungdomar. Vi ser allvarligt på de
konsekvenser som den tidiga alkoholdebuten ger för Tullinges ungdomar.
Den framgångsrika metod som man använder i Öckerö kommun är positiv. Deras målmedvetna
satsning har inte bara fått effekt på alkoholkonsumtionen, även rökning och skolk har reducerats.
Förutom föreslagna åtgärder är det viktigt att både familjer och föreningsliv tar sitt ansvar. Botkyrka
har många goda ambitioner, det är oerhört viktigt att dessa utmynnar i konkreta och tydliga
strategier för att säkerställa att samtliga skolor aktivt arbetar med alkoholprevention.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Karin Nakamura Lindholm (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2012-04-26

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
-

Beslut 2012-04-04 av Högsta förvaltningsdomstolen – prövningstillstånd medges inte för överklagan av kommunfullmäktiges beslut 200901-20 § 7

-

- Beslut 2012-04-04 av Högsta förvaltningsdomstolen – prövningstillstånd medges inte för överklagan av kommunfullmäktiges beslut 200906-16 § 104

-

Länsstyrelsen utser 2012-04-17 Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP) till
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agneta Hallberg (TUP),
dnr KS/2012:10
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Valärenden
Följande avsägelser har inkommit:
Juan Guzman (V), ersättare i tekniska nämnden
Karin Nakamura Lindholm (TUP), ledamot i kommunstyrelsen
Inger Olsson (V), ledamot i valnämnden
Inger Olsson (V), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Olsson (V), ersättare i socialnämnden
Hans Nylund (FP), suppleant i styrelsen för Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum, MKC
Caroline Blom (KD), ersättare i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning
av Länsstyrelsen Caroline Blom (KD) samt beslutar om följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Karin Nakamura Lindholm (TUP)
Anders Thorén (TUP)
Tullinge Strand 72
146 54 Tullinge

Dnr KS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM,
MKC t o m 2014-12-31
Suppleant efter Hans Nylund (FP)
Sirpa Humalisto (FP)
Storskiftesvägen 73
145 60 Norsborg
För övriga val föreslås bordläggning:
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2014-12-31
Ledamot efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Jan Johnsson (TUP)
TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND t o m 2014-12-31
Suppleant efter Ardavast Reshdouni (M)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot och 2:e vice ordförande efter Ardavast Reshdouni (M)
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TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Juan Guzman (V)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Olsson (V)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Inger Olsson (V)
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Nya motioner
Förslag till beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motion väcks:
- Förstahjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60 plussarna (S),
dnr KS/2012:208
- Angående kommunpolicy vid förändringar i kommunal service (SD),
dnr KS/2012:225
- Fler ungdomar i jobb (FP), dnr KS/2012:237
- Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm
(BP), dnr KS/2012:247
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2012-04-03

Motion

Förstahjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60 plussarna
Mötesplatser för 60-plussare har med gott resultat anordnats av kommunen i Tumba,
Grödinge och Hallunda.
En omfattande verksamhet bedrivs så gott som dagligen med studieaktiviteter, gym och
trevlig samvaro. Verksamheten genomförs av ideella och engagerade krafter i en vald
arbetsgupp och en utsedd grupp med cafévärdar.
Det skulle kännas tryggt för de som bedriver verksamheten och de besökande om utrustning
för första hjälpen och HLR finns att tillgå och att kunskap för att använda utrustningen finns
på varje mötesplats. På Tumbas mötesplats har man ett nära samarbete med Tumba
vårdcentral, men i Grödinge och Hallunda är behovet stort.
Vi föreslår
att

vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse mötesplatserna i Grödinge och
Hallunda med defibrillator.

att

vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att erbjuda berörda arbetsgrupper en
lämplig förstahjälpen utbildning.

Birgitta Mörk (s)

Socialdemokraterna i Botkyrka

Lars Schou(s)

www.botkyrka.sap.se

Motion angående kommunpolicy vid förändringar i kommunal service
Motivering
Botkyrka kommun har vid olika tillfällen förändrat sin service eller åtaganden,
utan att tillfredställande information delgetts berörda kommuninnevånare
tillräckligt lång tid i förväg. Besked om förändringar i kommunens åtaganden
har kommit plötsligt utan skälig förvarning. Ett exempel på detta var när
kommunen 2003 kraftigt drog in eftermiddagsverksamheten för 10‐ till 12‐
åringar. Beslutet meddelades berörd personal sent under juni månad. Föräldrar
och elever meddelades inte vid detta tillfälle. Tvärtom fick berörd personal
direktiv att inte yppa något till föräldrar eller elever under juni månad. Både
föräldrar och elever planerade under sommaren att utnyttja
eftermiddagsverksamheten till hösten, som de då inte visste var indragen!
En viss eftermiddagsverksamhet bibehölls även efter neddragningen.

Förslag till beslut
Att …………Botkyrka kommun skaffar sig en policy för hur information skall nå
ut till de berörda kommuninnevånarna vid förändringar eller
neddragningar vad gäller kommunens service.

Robert Stenkvist (SD)
Östen Granberg (SD)

MOTION
2012-04-23
Fler ungdomar i jobb
Sverige har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet - och detta oavsett
konjunkturläge. Arbetslösheten bland ungdomar ligger på en hög nivå jämfört med övriga
åldersgrupper och även jämfört med länder i vår närhet, såsom Tyskland och Danmark. I
september förra året var ungdomsarbetslösheten 22 procent i gruppen 15-24 år. Det innebär
drygt 130 000 arbetslösa ungdomar.
Den svenska arbetsmarknaden ser mycket annorlunda ut nu jämfört med för tre, fyra
decennier sedan. Verkstadsindustrin och den offentliga sektorn dominerade då som
arbetsgivare. Många stannade hela sitt yrkesverksamma liv på ett och samma jobb. Det var
lätt för unga att få arbete. Sedan dess har mycket hänt. Tjänstesektorn har växt sig stark och
tjänsteproduktionen har blivit en viktig del av verksamheten även för industriföretagen.
Internet och informationsteknologi har skapat nya företag och ett snabbare tempo i
teknikutveckling och strukturomvandling. Globaliseringen har lett till nya möjligheter att
snabbt flytta produktionen till andra delar av världen.
Det är naturligt att unga människor har en något högre arbetslöshet än äldre. Unga går mellan
studier och arbete och olika anställningar mer än vad äldre personer gör. Samtidigt är
skillnaden i arbetslöshet mellan äldre och yngre större i Sverige än i många andra jämförbara
länder. Det är självklart oroväckande. Erfarenheter från 90-talskrisen visar också att unga som
inledningsvis har svårt att få fäste på arbetsmarknaden under lång tid får en svagare ställning
på arbetsmarknaden.
Forskningen pekar framför allt på tre faktorer till varför Sverige har en internationellt sett hög
ungdomsarbetslöshet. Dessa är brister i utbildningssystemet, höga ingångslöner för unga samt
en strikt arbetsrätt som missgynnar unga.
Folkpartiet föreslår nedan ett antal konkreta åtgärder som vår kommun kan verka för, för att
få fler ungdomar i jobb.
Folkpartiet vill ha lägre trösklar in på arbetsmarknaden för unga
genom ökad lönespridning
Sverige har i dag en mycket sammanpressad lönestruktur. I många yrken är löneutvecklingen
alltför dålig. De relativt sett höga ingångslönerna gör det dessutom svårt för den som står
utanför att komma in och få ett arbete. Kostnaden för att anställa en ung person, med
begränsad arbetslivserfarenhet, upplevs som hög i förhållande till en äldre med gedigen
erfarenhet. Det gör det svårare för unga med liten erfarenhet och svaga skolresultat att få in en
fot på arbetsmarknaden. Ingångslönerna har också inom många avtalsområden stigit väsentligt
under de senaste decennierna jämfört med genomsnittslönen i yrket. Långtidsutredningen
2011 skriver bland annat att det vore önskvärt med lägre ingångslöner för att underlätta
övergången från skola till arbetsliv.

Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i
bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett lägre ingångslöner, skulle förbättra
möjligheterna för unga att få det första jobbet. En ökad lönespridning innebär också en
uppvärdering av erfarenhet och kunskap. I rader av yrken, främst de kvinnodominerade, är
löneutvecklingen så svag att den som jobbat 20 eller 25 år i yrket bara tjänar begränsat mer än
den som är nyanställd. Det gäller till exempel undersköterskor, där lönen för dem som arbetat
färre än två år i snitt ligger på ca 18 000 kronor i månaden medan snittet för dem som jobbat i
tjugo till tjugofem år är 21 500 kronor i månaden. Detta gör också att dessa yrken riskerar att
bli mindre attraktiva. Ett jobb där erfarenhet inte premieras ses inte som ett framtidsyrke.
Ingångslönerna bör därför öka i en långsammare takt relativt andra löner, för att uppnå en
ökad lönespridning. Det ska dock inte lagstiftas om ökad lönespridning. Den svenska
modellen, där parterna sköter lönebildningen, har varit framgångsrik och ska värnas. Men för
att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fortsätta att tjäna Sverige väl måste kompetens
och erfarenhet premieras mer än idag.
Inom den offentliga sektorn, där lönestrukturen ofta är mycket sammanpressad, är det
politiker som är arbetsgivare. Här måste Folkpartiet verka för en större lönespridning. Målet
bör vara att löner för dem som arbetat länge i ett yrke ska öka snabbare än ingångslönerna i
kommande avtal.
Folkpartiet bör också, i samarbete med facken, arbeta för att införa särskilda ungdomsavtal för
personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem
möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som
förebild finns det avtal som Metall samt handelssektorn har tecknat. Enligt IF Metalls
uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och
inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen.
Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet
till förlängning. Det måste också finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare.
Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske.
Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb inom industrin och trygga
personalförsörjningen när många äldre går i pension.
Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra. Det är
något som politiker och fack gemensamt måste bedöma. Det är tänkbart att ungdomsavtal kan
vara ett bra alternativ även när den unga personen har någon form av utbildning i botten, t.ex.
en omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med extra
utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.
Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att

kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken
som idag har en mycket sammanpressad lönestruktur.

Att

kommunen i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal
inom vissa yrkeskategorier införs för unga.

Lars Johansson (FP)

bp
BOTKYRKAPARTIET

Motion
2012-04-26

Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm

Vi i BP hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda förutsättningarna att anordna
parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till SL bussarnas trafikering till
delar i centrala Stockholm

Det har uppstått och uppstår problem för bilburna resenärer att kunna ta sig till Stockholm med
pendeltåg från Tumba och Tullinge beroende på att infartsparkeringarna inte är tillräckliga. De
flesta som bor en bit från stationerna tvingas ofta att ta bil till stationen beroende på att det saknas
bussförbindelser.
Som exempel kan nämnas att Grödingeborna som bor antingen i Vårsta eller längre ut på landet i
dagens läge tvingas till att ta bilen till Tumba/Tullinge för att ta pendeln in till Stockholm.
Då befolkningen ökar allt mer har därför också infartsparkeringarna blivit för få och frågan är om
det går att finna andra lösningar än att bara låsa sig fast vid pendeltågsstationerna. Detta har blivit
ett växande problem med allt oftare krav om att bygga ut p-platserna just här.
Vi anser att det går att finna andra vägar och där det finns möjligheter ska kommunen försöka
sträva efter att anlägga p-platser vid andra ställen som ger samma och kanske bättre möjligheter
för resenärerna att kunna ta sig till Stockholm. Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden
får i uppdrag att i första hand se över om man kan anordna 10 till 15 p-platser i Skäcklinge där
det finns anslutning med direktbussar in till centrala delar i Stockholm.
Detta skulle skapa flera positiva effekter dels får resenärer från ex. Grödinge närmare till byte
från bil till buss och dels blir kraven om infartsparkeringarna vid Tumba/Tullinge mindre.
Därutöver får vi ett klimatsmartare sätt för resenärer att förflytta sig mellan olika resmål.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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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:
- miljöstationer i Botkyrka, dnr KS/2012:205
Besvaras av kommunfullmäktige
- fågelmatningsplatser i Norsborg, dnr KS/2012:206
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- utöka Storvretsbadet med en utomhusbadanläggning, dnr KS/2012:209
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- gör allmänning till hundrastplats, dnr KS/2012:210
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- övergångsställe på Hallundavägen, dnr KS/2012:217
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- åtgärder mot förslumningen av den offentliga miljön, dnr KS/2012:226
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bajamaja vid Malmtorp, dnr KS/2012:227
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- fler förskolor, fler förskollärare, dnr KS/2012:228
Besvaras av utbildningsnämnden
- lekpark vid förskolan Violen, dnr KS/2012:236
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen, dnr KS/2012:239
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- glesa ut träd m.m., dnr KS/2012:243
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- skapa en gång- och cykelväg mellan Strandbacken/Sylwanders väg,
dnr KS/2012:244
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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Förslummning av den offentliga miljön.
Låt Botkyrka bli en föregångskommun att rensa bort den olaga affischering jämförbar med
klotter och som bl a exemplifieras av bifogade bilder.
Lämpliga åtgärder: upplysning, kampanj, kontantersättning för borttagna och inlämnade
skyltar, de ansvariga för nedskräpningen
uppmanas att själva mot vitesföreläggande rensa bort sina skyltar.
Vi får en renare och trivsammare kommun. Många av dessa reklamskyltar är gjorda av
väderbeständigt material och kan bli
sittande i åratal innan de fula och trasiga långsamt vittrar sönder.

Sten Notsjö

Förnamn:

Karl-Olof

Efternamn:

Sandgren

Namn:

Karl-Olof Sandgren

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

Grödinge SPF och PRO har tillgång till 4 st Boulebanor på Malmtorp intill
Tennis- och fotbollsplanen. Under månaderna Maj t.o.m. Augusti tävlar, i varje
fall PRO, mot Tumba, Hallunda, Tullinge, Södertälje, Västertälje och Järna.
Matcherna pågår Kl 10.00 till ca 13.00. Varje år har det varit lika penibelt att
förklara vår avsaknad av toalett. Alla våra motståndare har tillgång till sådan.
Gubbarna kan ju enkelt klara sina behov i skogen medan damerna har det
betydligt besvärligare. Placera en "BajaMaja" vid södra änden av tennisplanen
för allas
trevnad under de aktuella månaderna.

Motivering:

Se ovan

Förnamn:

Lollo

Efternamn:

saginer

Namn:

Lollo saginer

Gatuadress:
Postadress:
Epostadress:
Förslag:

Utanför förskolan Violen så finns det stort område som kan
användas till att ha en bra lekpark för Hallunda barnen. Utrymmet
är så stort och som inte utnyttjas mer än att alkolister som hänger
runt,man fräscha upp med bättre belysning också för det är mörkt
när det är höst och vinter.

Motivering:

En trevlig lekpark med bra sittbänkar för föräldrar som kan sitta
och kolla på barnen medans de leker.

Förnamn:

Anette

Efternamn:

Olsson

Namn:

Anette Olsson

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

Stänga av för genomfart av motortrafik på passagen
Lönnvägen/Murgrönsvägen. Passagen består av en väldigt
brant backe med skymd sikt året om. Framkomlighet finns via
genomfarts leder där det även finns utmärkta
övergångsställen för fotgängare och nämnd passage anväds
endast som en sk. smitväg.

Motivering:

Ovan nämnd vägsträcka korsningen
Lönnvägen/Murgrönsvägen består av en mycket brant backe
med skymd sikt året om. Innan/efter backen på
Murgrönsvägen finns en raksträcka där hastigheten inför/efter
backen ofta är omotiverat hög, på vintern används den som
accelerationssträcka trots den begränsade sikten, för att klara
hela backen vid halt väglag. Trots hög fart misslyckas många
med att ta sig upp för backen vilket resulterar att de åker
okontrollerat bakåt mot mötande trafik. Där efter upprepas
försöken att ta sig upp för backen. Mitt i backen finns
dessutom en in/utfart från fastigheten Murgrönsvägen 7.
Sikten vid all utfart från fastigheten är begränsad till någon
meter för trafik som kommer uppifrån backen. Vintertid leder
detta till ett antal incidenter varje år. Då backen är väldigt
brant så uppstår det även incidenter andra tider på året på
grund av mycket grus som orsakar halka vid för höga
hastigheter nedför backen.

Förnamn:

Caroline

Efternamn:

Thurgren

Namn:

Caroline Thurgren

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

Glesa ur antalet träd och ta bort ett träd som välte i senaste
stormen (rotvälta) mellan Strandbackens nedre del (och upp
mot Sylwanders väg. )

Motivering:

För att barnen säkert ska kunna leka i skogen där och att inte
fler träd blåser omkull över bilarna och Strandbackens nedre
del (i nivå med Strandbacken 8-14).

Förnamn:

Caroline

Efternamn:

Thurgren

Namn:

Caroline Thurgren

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

Skapa en gång- och cykelväg mellan lekplatsen ovanför
Strandbackens översta del och Sylwanders väg. För att kunna
utnyttja den årets alla skoldagar bör det finnas belysning och
troligen en kort trappa vid det brantaste partiet där man kan
dra upp cykeln.

Motivering:

Att öka barnens vardagliga fysiska aktivitet genom att skapa
möjlighet för skolbarnen att gå eller cykla till Broängsskolan.
Sedan Uttran skola stängdes skjutsar de flesta föräldrar sina
barn till Broängsskolan. Det finns ingen säker väg för
skolbarnen att komma till skolan då Strandvägen är hårt
trafikerad. Det är endast ca 100 meter genom skogen (där det
nu finns en stig) mellan lekparken ovanför Strandbacken och
Sylwanders väg. Detta skulle medföra att fler barn kan gå
eller cykla till skolan, vilket är bra för folkhälsan i längden och
innebär det en långsiktig besparing för samhället!
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Ny interpellation
Förslag till beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:
- Angående kulturhus/idéhus i Tullinge (TUP), dnr KS/2012:246

1[1]

Kommunfullmäktige

INTERPELLATION
2012‐04‐26

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) angående
kulturhus/idéhus i Tullinge.
Det har under en längre tid förts diskussioner om ett idé-/kulturhus vid Tullinge Torg. Ämnet
diskuterades under den senaste valrörelsen och Socialdemokraterna gick till val på frågan. Sedan
kom valet 2010 där S+V+MP vann en knapp seger i Botkyrka. Men i Tullinge gick man starkt
tillbaka och Tullingepartiet blev den stora segraren där.
Torsdagen den 7 april 2011 var det möte i Tullinge dialogforum. Först på agendan var ”Tullinge får
ett Kulturhus”. Frågan var alltså inte ställd i termer av ”Vill Tullingeborna ha ett kulturhus?”
Frågeställningen var snarare inriktad på vad ett kommande kulturhus skulle innehålla oavsett om
Tullingeborna var intresserade av själva huset.
Vi uppfattade dialogforumet som att det inte fanns något större intresse för ett kulturhus i Tullinge.
Däremot inte sagt att det inte finns intresse för föreningslokaler där alla är välkomna. Vid mötet
frågande en boende om budgeten för ett kulturhus. Vad skulle det kosta om planerna blev
verklighet? Dialogforums ordförande, Jens Sjöström, svarade att man inte kan säga det i ett såhär
tidigt skede men att det är en post markerad i budgeten för detta.1
I kultur- och fritidsnämndens ”svar på remiss – synpunkter på förslag till flerårsplan 2013-2016”
står det om idéhuset i Tullinge. Det framgår att projektet inte är avgränsat ännu, vare sig volymeller innehållsmässigt. Så länge som projektet inte är det och då dess ekonomiska omfattning inte är
fastslagen går det inte att beräkna driftskostnaderna för 2014. Det framgår också att tankar saknas
kring hur det tilltänkta Idéhuset kommer in i den långsiktiga utvecklingen av kommunen, samt vem
som har uppdraget.
Ett Kulturhus kan säkert bli en trivsam och attraktiv mötesplats för många Tullingebor. Ett
kulturhus kan vända sig till allt från små barn till vuxna och bli en mötesplats för olika generationer
och kulturer. Man kan dock fråga sig hur rimligt byggandet av ett kulturhus är när det finns stora
behov av anslag till skolor och vägar mm? Det finns förmodligen annan verksamhet som
Tullingeborna prioriterar framför ett kulturhus. Innan beslut fattas måste ett antal tidigare frågor
beaktas, som t ex om Tullingeborna har behov av samt efterfrågar ett kulturhus.
Logiskt sett borde Socialdemokraterna, mot bakgrund av valresultatet och det låga intresset vid
dialogforum, söka en bredare förankring hos Tullingeborna. Nuvarande förslag kan inte anses vara
förankrat hos Tullingeborna.
Vi anser därför att det bör göras en ordentlig utredning kring kulturhuset och dess verksamhet. En
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http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Dialogforum%20i%
20Tullinge%207%20april%202011-%20om%20ett%20kulturhus%20i%20Tullinge.pdf
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

oberoende utredare bör i sitt arbete tillämpa ett medborgarperspektiv för att undersöka behov,
förväntningar och önskemål. Detta kan exempelvis ske genom en oberoende och extern
opinionsundersökning. Vidare bör utredningen innehålla en noggrann redogörelse gällande
finansiering. Även ett klarläggande av vilken eventuell profilering som kulturhuset är tänkt att ha
borde komma till stånd.
Det är helt fel att planera för ett kulturhus innan Tullingeborna har fått säga sitt. Tullingepartiet
säger inte nej till ett kulturhus/idéhus, men vi kräver att Tullingebornas åsikt tas i beaktning innan
beslut fattas. Kostnader för investering och drift måste värderas i förhållande till den nytta som ett
eventuellt kulturhus beräknas medföra. Det är pengar som skulle kunna satsas på befintligt
föreningslivet istället för på byggandet av ett nytt hus
Jag har med anledning av detta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Var skall pengarna till ett kulturhus komma från (både vad gäller investering och drift)?
2. Hur har ni undersökt Tullingebornas intresse för ett kulturhus?
3. Är du beredd att genomföra en opinionsundersökning för att ta reda på Tullingebornas intresse
för ett kulturhus?
Anders Thorén (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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Enkel fråga (KS/2012:245)
Beslut

Den enkla frågan får ställas.
Frågan är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) – höjning av kommunalskatten?
Katarina Berggren (S) besvarar den enkla frågan.

Dnr KS/2012:245
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ENKEL FRÅGA
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Till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S)
Höjning av kommunalskatten?
Vid olika tillfällen, exempelvis i Katarina Berggrens blogg (2012-02-24), har Socialdemokraterna
hävdat att delningsutredningen visar att det skulle krävas en skattehöjning med 1 krona för att
kunna bibehålla nuvarande kvalité i skola och omsorg.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
 Var i delningsutredningen finner du stöd för att kommunalskatten behöver höjas med 1
krona vid en delning?
Anders Thorén (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

