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2011-09-23

Svar på interpellation från Benny Ferdinandsson (fp) om
Botkyrkabyggens deltagande i Socialdemokraternas
valborgsarrangemang i Storvreten.
Benny Ferdinandsson ställer en interpellation om det är rimligt att
Botkyrkabyggen medverkar i valborgmässofirandet i Storvreten.
Svar:
Valborgsmässofirandet i Storvreten har genomförts under många år. Idén om
valborgsmässoeld i Storvreten föddes av några föreningsföreträdare vars
föreningar är aktiva i området. Bland arrangörerna fanns fotbollsklubben Pappas
pojkar, IFK Tumba, Hyresgästföreningen m.fl. Botkyrkabyggen fick frågan från
arrangörerna om även vi ville vara med och bidra till arrangemanget.
Botkyrkabyggen har sedan dess bidragit med sly och annat trädgårdsavfall från
våra egna kringliggande bostadsgårdar, till elden. Sådant material som rensats ut
vid vårstädningen, men istället för att köra det till återvinningen har det blivit
bränsle till elden.
Botkyrkabyggen ser det som självklart att samverka med föreningslivet som
finns verksamt i våra olika bostadsområden, om det skapar ett mervärde till våra
hyresgäster. Att så pass många storvretenbor kommer till valborgsmässofirandet
är ett tecken på det. Albydagarna är ett annat exempel på när Botkyrkabyggen
stöttar det lokala föreningslivet att genomföra arrangemang som skapar ett
mervärde för hyresgästerna. Ett arrangemang där även politiska partier deltar.
Men Botkyrkabyggen ska självklart inte aktivt stödja enskilda partipolitiska
initiativ.

Bo Johansson
Ordförande Botkyrkabyggens styrelse

2011-09-23

Svar på interpellation från Kia Hjelte (M) om Tumba äldreboende.
Kia Hjelte (M) har skrivit en interpellation angående hur jag i min roll som
kommunstyrelsens ordförande ställer mig till situationen i Tumba äldreboende.
Alla medborgare har rätt till ett välfärdssystem med hög kvalité och äldreomsorgen är en
central del av vårt gemensamma välfärdssystem. Brukare och anhöriga ska kunna känna sig
trygga i att Botkyrka kommun erbjuder en god vård och omsorg. Därför arbetar vi arbetar
kontinuerligt med att kvalitetsgranska och säkra den verksamhet som kommunen idag
bedriver.
Svar:
1) Är du medveten om att det är så illa ställt?
En god och kvalitativ äldreomsorg består av flera delar. Till exempel är delaktighet,
gemenskap och närheten till kultur viktiga delar av en fungerande omsorg. Andra viktiga
delar är kompetens och bemötande. Det är dessutom väldigt viktigt att äldreboendena känns
hemtrevliga och trygga.
På Tumba äldreboende bedrivs idag en hel del verksamhet för att upprätthålla en så god
kvalité som möjligt. Bland annat hålls caféträffar, det görs utflykter och de bjuder in
underhållning så som Slagsta Gille och Cirkus Cirkör. I dialog med de boende så har
personalen skapat en avdelningsövergripande idégrupp som arbetar för att förgylla alla
boendes tillvaro.
I huset finns även annan verksamhet, till exempel mötesplats Tumba där Botkyrkas äldre kan
umgås och njuta av de aktiviteter som erbjuds. De kan till exempel koppla bort höstrugget i
solrummet, eller komma i form i det välutrustade gymmet. Det finns även god tillgänglighet
till annan verksamhet, till exempel tandläkare och ögonklinik.
All verksamhet som bedrivs inom kommunen ska vara av hög kvalité detta inkluderar arbetet
med att se till att alla våra äldreboenden är så hemtrevliga och så moderna som möjligt.
2) Är du beredd att ta upp den utredning som gjorts om eventuell
ombyggnad/nybyggnad?
Arbetet kring Tumba äldreboende pågår med bland annat utredningen om Tumba
äldreboende som underlag.
3) Vad är du beredd att göra för att situationen för de som söker vård- och
omsorgsboende i Tumba ska bli acceptabel?
I flerårsplanen ligger det idag ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att senast den
2011-12-31 redovisa ett förslag till hur kommunen kan få tillstånd en upprustning med en
extern part.
Katarina Berggren
Kommunstyrelsens ordförande (s)

2011-09-23

Svar på interpellation från Kia Hjelte (M) om stöd i livets slutskede.
Kia Hjelte (M) har skrivit en interpellation till mig angående Botkyrka kommuns rutiner
kring palliativa åtgärder och stöd i livets slutskede.I slutet av livets skede så är det väldigt
viktigt att man behandlas med respekt och omtanke. Så att man kan får bästa möjliga
livskvalitet, både fysisk och psykisk, för både patient och anhöriga. Botkyrka arbetar för att
tillhanda hålla bästa möjliga palliativa vård, med syfte att i så stor utsträckning som möjligt
lindra fysisk så väl som psykiskt lidande.
1) Har vi ingen policy eller verksamhetsbeskrivning för dessa verksamhetsområden?
2) Har vi inga utarbetade rutiner?
Svar:
Förvaltningen jobbar efter riktlinjerna kring basal palliativ vård. I kommunens skrivelse ”vård
i livets slutskede inom Botkyrka kommun” så fastställs vilka rutiner som gäller inom den
kommunala palliativa vården. Detta utgör grunden för hur förvaltningen jobbar inom den
palliativa vården och för att stödja patienter så väl som anhöriga.
3) Vad är förklaringen?
Statistiken från det palliativa registret publiceras i SKLs ”öppna jämförelser” först när man
har uppnått en registreringsfrekvens på 50 % av dödsfallen i registret. Denna process tar sin
tid och kräver också läkarnas medverkan. Vi arbetar för att kunna uppnå den svarsfrekvens
som behövs för att kunna föra en god statistisk. Vi är för tillfället på god väg att komma med
i statistiken men har ännu inte nått gränsen.
Gabriel Melki
Vård- och omsorgsnämndens ordförande (s)

2011-09-23

Svar på interpellation från Petja Svensson (M) om hur ser
investeringarna ut för idrotten i Botkyrka kommande år?
Petja Svensson (M) har skrivit en interpellation angående vilka kommande
investeringar Botkyrka gör för idrotten under de kommande åren. En meningsfull
fritid är avgörande för vår hälsa och vårt välmående. Därför är det självklart för oss i
den rödgröna majoriteten att fritid och kultur är en del av välfärden. Vi ska se till att
det finns en pluralism i såväl idrotts- som kulturutbud. Vi ska skapa goda
förutsättningar för att idrotta i Botkyrka. Därför verkar vi för att många olika typer av
idrotter ska utövas. Det gör vi genom anslag och genom att möjliggöra för att det
finns anläggningar. Vi vill också skapa förutsättningar för spontanmotion: genom
utbyggnad av cykelvägar och iordningställande av skidspår. Vi investerar också i att
skapa förutsättningar för spontanidrott genom att bygga nya spontanidrottsplatser
runt omkring i kommunen, spontanfotboll i Fittja men även mötesplatser för äldre är
ett exempel på hur vi främjar spontanmotion i Botkyrka.
Men de riktiga hjältarna som möjliggör idrott i Botkyrka är våra fantastiska
idrottsledare som lägger ner tusentals ideella timmar för att våra barn och ungdomar
ska få vara gymnaster, fotbollsspelare, friidrottsutövare, hoppryttare och konståkare.
Det är för att uppmärksamma deras betydande insatser som vi påbörjade vår idrottsoch kulturgala; Hjärta Botkyrka
1. Vilka konkreta förslag finns det på satsningar på den organiserade idrotten de
kommande åren?
Svar:
Kultur- och fritidsnämnden har genomfört och planerar flera nya och stora satsningar
på idrotten. Fokus i dessa satsningar är breddidrotten men även elitsatsningar har
gjorts.
Under 2010 samt 2011 har Kultur- och fritidsnämnden byggt och invigt följande
anläggningar: Fittja konstgräsplan inklusive spontanidrottsplan, upprustning av
kommunens fyra offentliga utomhusbad. Upprustning, nybyggnation, renovering och
modernisering av Brantbrinks idrottsplatsområde vilket gynnar både fotboll, hockey
och enskilda motionärer. Nybyggnationen resulterade i nytt café, mötes- och
kanslilokaler samt uppfräschning av generell standard.
Hacksjöns skytteanläggning – regional skytteanläggning upprustad till att bli en
anläggning som av föreningen anges vara i världsklass. Trädgårdsstadsskolans
konstgräsplan är en sjumanna fotbollsplan i Tullinge Trädgårdsstad. Tullinge SK
(orientering) stugan – gamla paviljonger har byggts om till möteslokal, kansli och
omklädningsrum. Malmsjö sporthall är en byggnation av en helt ny sporthall med
fullstora mått i anslutning till den nya skolan. Renovering av Brotorps elljusspår till
mer energieffektiv belysning samt lagning av dåliga stolpar.
Det finns ett antal anläggningar som är under byggnation och som beräknas vara
klara inom det närmaste året. Vidare finns flera projekt som är under utredning där
det återstår att se vad de resulterar i.

Ny läktare i Idrottshuset i Tumba byggs vilket möjliggör att anläggningen kan ta emot
fler åskådare. I samband med läktarbygget och utbyggnationen av Idrottshuset
byggs en Dojo för karaten. Detta är en efterlängtad åtgärd som bidrar till att
föreningen kan korta köerna som de har av intresserade som vill börja träna i
föreningen.
Planering och byggande av konstgräsplan på Tunaskolan är på gång. Bakgrunden
till detta är att Nackdala förening tillsammans med förvaltningen har fått igenom en
ansökan till Idrottslyftet. Under 2011 har återuppbyggnaden av Storvretshallen varit i
full gång. Denna beräknas vara klar i november. Eklidsskolans sporthall har
renoverats under 2010 och i år har vi fortsatt med att bygga ut anläggningen med en
hopphall för gymnastik. Nu i höst påbörjas planeringen inför att inreda ett outnyttjat
område av Botkyrkahallen till boxningslokal.
I somras påbörjades planeringen inför att lägga konstgräs på Broängens 11-manna
grusplan. Diskussioner har även påbörjats med Grödinge SK gällande att bygga om
paviljonger som tidigare varit slöjdsalar till cafeteria, möteslokal, kanslier samt
omklädningsrum. I somras sattes även arbetet med att bygga om Rikstenshallen för
förenings- och skolverksamhet igång. Denna anläggning kommer att innebära goda
möjligheter för träning för de boende på Riksten. Hallen beräknas vara klar till
hösten 2012 lagom till skolstart och den nya inomhussäsongen. I samband med
upprustningen av Tunaparken anläggs en Skate- och BMXpark vilken beräknas
invigas våren 2012. I flerårsplanen har det specificerats att en renovering av Alby
Sporthall ska ske under 2013.
Idrottsprojekt där politiken gett förvaltningen uppdrag att utreda är: Rödstu Hage,
Brunna IP samt Maxihallen.
Katarina Berggren
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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§
Tegelstenen i Slagsta – antagande av detaljplan och budget för genomförande
(KS/2011:295, KS/2011:275)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för en noggrannare studie av markförhållandena och
risken för påverkan på bebyggelsen innan bygglov beviljas för nybyggnation
samt klarläggande av ansvarsfrågor som kan uppkomma

Vi har tagit del av föreliggande förslag till beslut i rubricerat ärende och anser att det är positivt
att norra Botkyrka får ett utvidgat och attraktivt boendeområde i Slagsta.
Det vi dock ser som tveksamt är att de geotekniska förhållandena inte fått en mer ingående studie
eller analys. Visserligen har det gjorts en övergripande geoteknisk undersökning över
planområdet, men det står också: ”Ytterligare undersökningar måste göras när den exakta
placeringen av husen är gjord för att kunna göra mer detaljerade sättningsberäkningar. Riskanalys
kan bli aktuell i samband med bygglov.”
I samrådshandlingarna framkommer att med all sannolikhet måste ett genomgripande
pålningsarbete genomföras vid ny byggnation i området, då markförhållandena till stor del består
av blålera. Detta medför otvivelaktigt en stor risk både för nybyggnation och för nuvarande
bebyggelse med skador som följd samtidigt som ansvarsfrågor kan uppkomma, vilket inte
klarlagts i handlingarna.
Vi i BP anser att här finns det anledning till inte enbart en övergripande utan även en detaljerad
geoteknisk undersökning för att bättre kunna utföra sättningsberäkningar samtidigt som man även
kan klarlägga hur ansvarsfrågor skall kunna fördelas om behov skulle uppstå.

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

Justeringar av avfallsplan och
renhållningsföreskrifter

Arbetet med att ta fram förslag på gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrifter har pågått
under knappt 2 år. Underlagen blev klara i juni 2011. I augusti 2011 antogs en ny Avfallsförordning
(2011:927), det innebär några mindre justeringar som inte påverkar innehållet i varken avfallsplanen
eller föreskrifterna. Justeringarna är mer av administrativ typ. Då dessa dokument kommer att gälla i
många år framöver ser projektet gärna att kommunen fattar beslut om dokumenten med följande
justeringar.
Återigen det är små justeringar som inte på något sätt påverkar innehållet i avfallsplanen eller
föreskrifterna.
Huddinge 2011-09-23
Anna Mellström
Projektledare för projektet gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Nedan redovisas förslag på justeringar:

Avfallsplanen

Justering av namnet på avfallsförordningen från Avfallsförordningen (2001:1063) till
Avfallsförordningen (2011:927) i följande bilagor och sidor:
•

Bilaga 5; sidan 4 (en gång), sidan 6 (två gånger), sidan 7 (tre gånger ), sidan 9 (en gång).

•

Bilaga 9; sidan 2 (tre gånger), sidan 3 (en gång), sidan 4 (en gång) , sidan 5 (en gång).

Justeringar i bilaga 9 Begreppsförklaringar
•

Definition av avfall (sidan 2)

Befintlig text ersätts med:
Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. miljöbalken).

•

Elektroniskt och elektriskt avfall (sidan 2)

Befintlig text justeras något:

6§ ersätts med 25§, dessutom justeras namnet på avfallsförordningen så att det blir
Avfallsförordningen (2011:927).
•

Insamling (sidan 4)

Befintlig text ersätts med:
Uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare transport se
Avfallsförordningen (2011:927).

Renhållningsföreskrifterna

Justering av namnet på avfallsförordningen från Avfallsförordningen (2001:1063) till
Avfallsförordningen (2011:927)i följande bilagor och sidor:
•
•

Sidan 4 (en gång)
Sidan 10 (fyra gånger)

Justeringar i Bilaga 1 - Ordlista
•

Definition av avfall
Befintlig text ersätts med:
Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. miljöbalken).

•

Elektroniskt och elektriskt avfall

Befintlig text justeras något:
6§ ersätts med 25§, dessutom justeras namnet på avfallsförordningen så att det blir
Avfallsförordningen (2011:927).
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§
Svar på medborgarförslag – Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)

Vi i BP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget
Det är ett utomordentligt viktigt initiativ som tagits i medborgarförslaget om en ’Hälsans stig’ i
Slagsta/Hallunda/Norsborg.
Vi i BP anser att förslaget är ett litet steg i rätt riktning för att befrämja folkhälsan och vi skulle
med tillfredsställelse även se att flera ’Hälsans stig’ kan bli av i kommunen.

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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§
Svar på motion – Skyddet av kommunens skolbyggnader (SD) (KS/2011:46)
Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till svar i
rubricerat ärende.
Vi instämmer i kommunstyrelsens svar på motionen och vill särskilt betona vikten av att
kommunen använder sig av ett brett spektrum av brottsförebyggande åtgärder då vi anser att detta
på sikt ger ett bättre resultat än att enbart satsa på en relativt föråldrad metod såsom
kameraövervakning.
Med förebyggande insatser anser vi att kommunen istället på sikt kommer att nå fram till en
hållbar utveckling av säkerhet och trygghet både vid skolor och i samhället i stort.

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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§
Svar på motion – Kombination av seniorlägenheter och äldreboende i
Hallunda centrum (BP) (KS/2009:260)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Vi i BP tackar för svaret, som till stora delar är positivt.
Svaren från både samhällsbyggnadsnämnden och vård - och omsorgsnämnden ser vi som
indirekta bifall till vår motions innehåll.
Kommunala pensionärsrådet säger i sitt yttrande att det är naturligt att seniorboenden och
äldreboenden placeras nära eller i direkt anslutning till centrum med tanke på såväl social som
kommersiell service.
Det är mot den bakgrunden som vi anser att ett bifall till motionen vore mer konsekvent än att
anse motionen besvarad även om detta är positivt i sig.

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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Kommunfullmäktige
2011-09-29

Valärenden (KS/2011:43)
Följande avsägelser har inkommit:
Marcus Zetterberg (TUP), ersättare i kommunfullmäktige
Björn Lagerstedt (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Inga-Lill Strömqvist (S), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Björn Petterson (S), ersättare i kommunala pensionärsrådet
Jonas Litsche (M), ersättare i utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen ny röstsammanräkning efter
Marcus Zetterberg (TUP)
Kommunfullmäktige har att förrätta följande fyllnadsval:
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Björn Lagerstedt (M)
Mattias Franzén (M)
Hörningsnäs 11
147 92 Grödinge
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mattias Franzén (M)
Jonas Isaksson (M)
Victoriavägen 32, 4tr
147 61 Uttran

Dnr KS/2011:43

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2011-09-29

För övriga val föreslås bordläggning
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mbarouk, Mzee Said (M)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (M)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inga-Lill Strömqvist (S)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Björn Pettersson (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonas Litsche (M)
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Kommunfullmäktige
2011-09-29

Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- återinför bokbussen (FP), dnr KS/2011:260
- snöröjning av kommunens vägar (BP), dnr KS/2011:356
- dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge (M),
dnr KS/2011:359
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bp
BOTKYRKAPARTIET

Motion
2011-09-29

Snöröjning av kommunens vägar
Vi i (BP) hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt tekniska nämnden att planera för förbättrad snöröjning inför
kommande vintersäsonger samt
i enlighet med motionens intentioner

Under de senaste vintersäsongerna har vi alla fått uppleva osedvanligt snörika perioder som lett
till svårigheter att få röjt undan både vad avser mängd och plats.
Det har visserligen varit stora besvär med detta, men dock verkar det som att det har saknats både
planering och utrustning för att klara de ökade behoven som uppkommer i sådana här situationer.
Såsom den gångna perioden har varit har alltför många invånare fått uppleva att framkomligheten
på våra vägar och gångbanor blivit synnerligen svåra och måste åtgärdas.
Vid snöröjning har dessutom skador uppstått vid enskilda fastigheter, som inte alltid åtgärdats
beroende på avsaknad av resurser.
Kommunen har lagt ut en del av snöröjningen på entreprenad och en del utförs av förvaltningen,
vilket vi anser positivt då detta borde ge utrymme för alternativa lösningar.
Vi anser att tekniska nämnden med förvaltning måste hålla en bättre planering inför kommande
säsonger både vad gäller tider och platser som kan anses vara mest utsatta.
Inte minst viktigt måste man samtidigt ta i beaktande att snömängder som ska forslas bort måste
kunna tippas på lämpligt ställe.
Ovanstående förslag kommer naturligtvis att innebära en del omkostnader, som ska finansieras
genom budgetanslag, varför det finns anledning till att ta fram alternativa förslag innehållande
bortforsling av snö som ska kunna tippas dels inom kommunen och dels utanför kommunen samt
för att få jämförelsetal innan man fattar beslut om det ena eller det andra.

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

MOTION
Kommunfullmäktige
2011-09-29
Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge
Bristen på parkeringsplatser tvingar Botkyrkabor att ta bilen framför att åka kollektivt. Fler
parkeringsplatser i anslutning till våra pendeltågsstationer skulle göra det möjligt för fler
pendlare att resa mer klimatsmart.
Biltrafiken och konsekvenserna av densamma står idag för en stor del av de miljöproblem vi
har i Stockholmsområdet. Varje dag bidrar troligen hundratals Botkyrkabor till detta trots att
många kanske hellre skulle vilja resa mer klimatsmart. Här skulle kommunen kunna göra en
stor insats för miljön!
I Grödinge, men även på andra ställen i kommunen, är kollektivtrafiken tyvärr ofta inget
rimligt alternativ till bilen. Däremot har vi i kommunen två (oftast) välfungerande
pendeltågsstationer som dessa personer skulle kunna använda sig av - om det hade funnits
bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till stationerna.
Vore det inte bättre att möjliggöra för våra medborgare att delvis kunna åka kollektivt istället
för att tvingas åka bil hela sträckan?
Dels skulle detta bidra till mer hållbar utveckling, vilket är i enlighet med Botkyrkas
ambitioner, men även till att öka valfriheten för de människor som idag tvingas resa med bil.
Förutom miljöaspekten i detta är det dessutom mer säkert att åka tåg än bil samtidigt som vi
på detta sätt kan få bort en del ”onödig” trafik på våra redan så hårt belastade vägar.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningen i uppdrag att utreda och komma
med förslag på hur tillgängligheten av parkeringsplatser utökas i Tumba och Tullinge i
nära anslutning till pendeltåget.

Mattias Franzén

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2011-09-29

Nya interpellationer
Förslag till beslut

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

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M), dnr KS/2011:338
Till kommunstyrelsens ordförande:

- ny upphandlings- och inköpspolicy (S), dnr KS/2011:362
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

- cykelställ i Vårsta centrum
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

- angående upprustningen av Tullinge Strand (FP), dnr KS/2011:364
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Kommunfullmäktige

INTERPELLATION
2011-09-26

Till Katarina Berggren kommunstyrelsens ordförande (S)
Ny upphandlings- och inköpspolicy
Vi har beslutat att ta fram en ny upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun. Därmed
kommer Botkyrka att vara en av de första kommunerna i Sverige som lägger till social hänsyn
som ett av de kriterier som ska avvägas vid upphandlingar. På så vis bidrar kommunen aktivt till
att stötta de företag som är bereda att ta ett socialt ansvar genom att anställa eller ge praktikplatser
till arbetslösa.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:
1. Hur går arbetet med att ta fram ny upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka
kommun?

Serkan Köse (S)

Kommunfullmäktige

INTERPELLATION
2011-09-26

Till Peter Nyberg samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S)
Cykelställ i Vårsta centrum
Det är väldigt viktigt att kommunens medborgare ska ges möjlighet och tillfälle att kunna
motionera såväl som ta sig fram miljövänligt. Att kunna ta sig till och från affärer och
kollektivtrafik är därför en viktig möjlighet som borde ges alla medborgare.
I Vårsta centrum finns det inget cykelställ och därför inte heller några ordentliga möjligheter att
parkera sin cykel när man är och handlar eller om man vill åka kollektivt där ifrån. Detta minskar
chanserna att man väljer att cykla till centrum. Istället blir bil ett mer naturligt alternativ, och detta
är inte bra för naturen eller folkhälsan.
Därför vill jag fråga dig:

1. När får vi se ett cykelställ i Vårsta centrum?
2. Hur jobbar kommunen för att främja cyklandet?

Anna Gestblom Bottner (S)

INTERPELLATION
2011-09-28
Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående upprustningen av
Tullinge Strand
Nu har det gått en lång och fin sommar sedan upprustningen av Tullinge Strand blev klar.
Upprustningen består bl.a i att halva sträckan fått ny asfalt. Resterande del har kvar stora sprickor, hål
och ojämnheter.
En stor parkeringsplats är anlagd nedanför Sunnanvägen, ytterligare två befintliga parkeringsplatser
vid kanotklubben resp. båtbrygga har gjorts större och en särskild handikapparkering är anlagd. De
nya parkeringsplatserna är i stort sett alltid helt öde.
Däremot finns det två ställen längs vägen där människor faktiskt vill parkera, det är vid klätterväggen
och Solbadet. Där har man istället lagt stockar längs vägkanten för att förhindra. Det löser folk ändå.
Gula prickar har målats ca en meter in vid ena sidan av vägen. Vägmarkeringar ska användas för att
förtydliga eller komplettera grundregler i Trafikförordningen (TrF). Gula prickar som vägmarkeringar
saknas i Trafikverkets anvisningar. Vad de betyder kan man alltså inte veta. På vilken sida om
markeringen är det meningen att man ska cykla? En hel del promenerande går utanför prickarna i båda
riktningarna, men bortåt hälften går istället på rätt sida om vägen på väg söderut. Bilar behöver köra i
det prickmarkerade området, då man inte på något ställe kan mötas utan att köra i gångbanan.
På tre ställen är metallnitar i tre rader nedhamrade längs vägen i några meter. Detta är helt obegripliga
installationer. Enligt materialet inför omröstningen kallas dock detta för att vägen smalnas av, så att
man antingen måste väja och därmed sakta farten eller bromsa innan man kör över dem. Det är dock
fullt möjligt att köra rakt fram med hjulen mellan nitarna, eller för den delen på. De är så små att det
sannerligen inte märks.
Man har även skapat tre stycken s.k. gångfartsområden. Detta regleras med vägmärken som
visserligen finns med i Vägmärkesförordningen, men vars innebörd nog är okänd för de allra flesta.
Hastigheten ska vara ca 7 km/h. Gränserna för dessa gångfartsområden är också markerade med gupp,
som är tjusigt stenlagda men är så platta att de saknar all funktion som fartdämpare.
Åtta nya parkbänkar är utställda, en med utsikt över den nya tomma parkeringsplatsen. Runt hälften av
dem har det planterats rhododendronbuskar, vilket ser lite underligt ut bland brännässlor, kirskål och
sly. Framför dem, liksom framför andra attraktioner såsom parkeringsplatser, är en gul prickformation
målad i asfalten. Parkbänkarna är inte särskilt flitigt suttna.
Alla insatser har alltid ett alternativ bör man ställa sig frågan om det man gör är efterfrågat, effektivt
och ändamålsenligt. Har man lagt pengarna på rätt saker, och är det funktionellt?
Mot bakgrund av detta vill jag fråga Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
1. Kommer upprustningen av Tullinge strand att utvärderas vad gäller ändamålsenlighet?
2. Avser man att måla gula prickar, slå i metallnitar, anlägga gångfartsområde och tomma
parkeringsplatser i fler stadsdelar i kommunen?

Karin Pilsäter (FP)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2011-09-29

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

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- anslagstavla för affischering återuppsätts vid Rosenhill, dnr KS/2011:259
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- öppna fritidsgården Gulan igen, dnr KS/2011:262
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- ansiktslyftning av Norsborgs centrum, dnr KS/2011:263
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bättre 30-skyltning på Prästgårdsvägen, dnr KS/2011:264
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- skapa en hållplats för buss 745 vid Uttrans skola, dnr KS/2011:278
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- förbättra cykel- och gångväg från järnvägsövergången i Uttran till Salems
kommungräns, dnr KS/2011:284
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- minska ner rådjursstammen i Botkyrka, dnr KS/2011:302
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- handikappvänlig ut- och ingång till Kärsdalas balkonger, dnr KS/2011:308
Besvaras av tekniska nämnden
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2011-09-29

- utökade parkeringsmöjligheter på oanvänd yta utanför Storvretsbadet,
dnr KS/2011:309
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- gör en trottoar mellan husen på Skarpbrunnavägen 55 och 57 samt 37 och
39, dnr KS/2011:310
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bygg ihop Slagsta och COOP/Hornbach köpcentra med en bro,
dnr KS/2011:314
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- gratis bussresor för äldre inom kommunen, dnr KS/2011:315
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- ta bort eller flytta bommen i backen ner mot Storvretsskolan från Lövholmen, dnr KS/2011:317
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bygg en bred trappa med barnvagn/rullatorramp i slänten vid övergångsstället Prästgårdsvägen/Hemmansvägen, dnr KS/2011:318
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bänkar vid alla busshållsplatser, dnr KS/2011:319
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- farthinder och/eller fartkameror på Tomtbergavägen, Hundhamravägen
samt Borgvägen, dnr KS/2011:321
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- döp vägen till Lida, dnr KS/2011:322
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- rusta upp Tuna lekpark, dnr KS/2011:323
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- riv Tunagården daghem och bygg hundrastgård/park, dnr KS/2011:326
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- tillåt fordonsparkering längs med Stendalsvägen i Tullinge,
dnr KS/2011:351
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2011-09-29

- boulebana inomhus, dnr KS/2011:353
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden,
dnr KS/2011:354
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- inför 24-timmarsparkering på Stendalsvägen 180 – 248, dnr KS/2011:355
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- minnestavla vid husgrund, dnr KS/2011:357
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
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Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Jan
Lindman
Jan Lindman
Stendalsvägen 238
14652 Tullinge
08-7119775
janlindman@glocalnet.net
Mitt förslag är att det skall bli tillåtet med fordonsparkering på den
vänstra sidan längs med Stendalsvägen i Tullinge. På sträckan
mellan förskolan Bikupan och vändplanen vid hus nr 248.
Förslaget kan enkelt genomföras genom att den nämnd som har
hand om gatufrågor fattar bifallnde beslut i frågan.
Nuvarande parkeringsförbud på sträckan försvårar avsevärt för
bilburna besökare till boende på Stendalsvägen då det inte finns
några andra parkeringsmöjligheter i området än utmed vägen.
Att tillåta fordonsparkering på ena sidan av Stendalsvägen enligt
förslaget ovan utgör inte något större hinder vare sig för
räddningstjänst eller övrig trafik.
Nuvarande parkeringsregler med totalt parkeringsförbud är således
omotiverade då de gör mer skada än nytta för de boende på
Stendalsvägen och andra som vill besöka området.

Förnamn:

Nils

Efternamn:

Martin

Namn:

Nils Martin

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

Önskan om en innomhus Buole bana!

Motivering:

Vi är ett gäng Pansionerer som egnar oss åt Buole spel på sommaren,
skulle nu vilja ha möjlighet att bedriva denna sport även vintertid, d.v.s
en bana innomhus, skulle vara tacksam om nogon i komunen skull
kunna hjälpa till med
att anlägga/skaffa fram en sådan?! Vi tävlar med andra
Buolare i trakten .

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Gunnar
Nyström
Gunnar Nyström
Kvarnhagsvägen 165
145 60
08-531 88650
gunnar@gugge.dyndns.org
Påverka vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden i
båda riktningarna strax före korsningen med Kvarnhagsvägen.
Genomförandet är helt enkelt att kommunen framställer ett
önskemål till Vägverket som förhoppningsvis genomför åtgärden.
Det är stundtals mycket svårt att ta sig ut på Eriksbergsleden från
Kvarnhagsvägen, och inte blir det lättare när vissa kör betydligt över
lagstadgad hastighet.
En fartkamera är en relativt billig åtgärd som kan finnas tills någon
bättre lösning tas fram, såsom ändrad sträckning av vägen.
Jag har själv kontaktat Vägverket men de säger att de kan inte ta
hänsyn till en enstaka person.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Juha
Ranta
Juha Ranta

Upphäv parkeringsförbudet på Stendalsvägen i Tullinge mellan
nummer 180-248. I riktning från Stendalsbadet och upp mot
samhället.
Inför i stället 24 timmarsparkering.
Det finns för få offentliga P-Platser i och omkring Övre stendal. På
sommaren räcker inte platserna till vid badet och boende i området
har ingenstans att hänvisa sina besökare som det blev sedan Pförbudet infördes.
Ett sådant beslut borde kunna fattas med kort varsel då det inte
innebär några ekonomiska insatser.
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Medborgarförslag

Grödinge den 2011-09-26

Inlämnat av Bo Sigerlöv bo.sigerlov@telia.com
Snöfinkvägen 16 14771 Grödinge tel. 53025529

Förslaget: MINNESTAVLA

VID HUSGRUND

Att en speciell husgrund förses med namnet Stensvik och en del av sin historia.
Platsen inom Lida Naturreservat har ett stort historiskt värde, och bör synliggöras genom att
husgrunden buskas av samt förses med en minnestavla som berättar dess historia runt
sekelskiftet åren 1700-1800.
Platsen: Vid sjön Getarens östra strand (mitt emot Lida). Blå spåret tangerar platsen.
Husgrunden som här avses är relativt stor med en sammanhängande stenfot i kvadrat ca en
meter hög, fullständigt igenvuxen. Ytterligare en äldre husgrund samt två källargrunder finns i
närområdet. (Några jättegrytor finns i området).
Arbetsinsatsens resultat blir ett historiskt minnesmärke rör GrödingelBotkyrkas rorsta
gymnasium och familjen Branting.
Jakob Branting på Stensvik var farfar till Hjalmar och Hjalmar Brantings pappa Lars
Gabriel är rodd på Stensvik i Grödinge år 1799.
Förslagsställaren medverkar gärna utan ersättning som rådgivare.
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Motivering:
Stens vik inhyste Grödinge och Botkyrkas första gymnasium enligt följande:
Jakob Branting, ägde vid slutet av 1700-talet Norrga Södergård. Han var född i Gårdsby
socken år 1757.
År 1777 blev han student i Uppsala, men hans akademiska studier tycks inte ha lett fram till
någon examen. Hans musikaliska begåvning förde honom i stället till operan i Stockholm, där
han 1783 blev antagen som elev och två år senare anställde som aktör och skådespelare.
Stockholmsoperan hade då en glansperiod. Det nya operahuset hade invigts 1782 med Kung
Gustaf III som högsta beskyddare. Efter en kort sejou'r på operan blev Branting "kollektör"
vid det statliga nummerlotteriet det vill säga att han hade agentur av lottförsäljning, samtida
med Bellman som var sekreterare för lotteriet.
Efter några år förvärvade han år 1790 Norrga Södergård i Grödinge (gästgiveriet).
Hans affärer blev honom övermäktig då han förde stort hov och hade många anställda vilket
år 1799 tvingade honom i konkurs. Han stod fortfarande som ägare till Södergården men
bodde på:
Stensvik vid Getarens östra strand, ett torp som han 1793 låtit bebygga ståndsmässigt.
Enligt husförhörslängden bodde på Stensvik hans storafami1j med sju barn.
Han titulerades kamrern.
Ar 1795 anställdes som informator för Brantings barn, "studiosus Johan Ponten"från
Uppsala.
Ponten föreslog Branting att här på Stensvik skulle kunna inrätta en privatskola för pojkar,
ett lyceum - gymnasium skulle vi säga i dag. Branting gick med på förslaget och ytterligare
två magistrar flyttade in: Sven Wahrman 26 år och Johan Pehr Craelius 20 år.
Som elever antogs ett antal Stockholmsynglingar, som fick helpension hos Branting.
De kallades med tidens språkbruk för pensionärer.
Ytterligare uppgifter finns där Panten berättar genom ett brev som har pulicerats hur livet
var som lärare åt 10-12 Stockholmspojkar samt att han stortrivdes i sin tjänst hos Branting.
Jakob Branting var gift med Anna Birgitta Löndahl (hon hade anknytning till GrÖdinge).
1786, Anna Jakobina Brantingfödd 1787,
Paret hade sju barn. Hans GustafBrantingfödd
Otto Jakob Branting född 1789,
Carl Jonas Brantingfödd 1792 på Stensvik i GrÖdinge.
Maria Magdalena Brantingfödd 1794 på Stens vik i GrÖdinge.
Wilhelmina Brantingfödd 1796 på Stensvik i GrÖdinge.
Lars Gabriel Branting född 1799 på Stensvik i GrÖdinge.
Denna Lars Gabriel Branting, gift med Emerntia Maria Charlotta af Georgii
födde ett barn: Hjalmar Branting (Sveriges första socialdemokratiska statsminister)

