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Yrkande

Hågelby Familjepark (KF/2012:76)
Sverigedemokraterna i Botkyrka kommun har vid olika tillfällen uttryckt sitt
missnöje med att bygga en familjepark och nöjespark i Hågelby. Vi är
naturligtvis inte emot byggandet av en familjepark i sig, om privata intressenter
står för de ekonomiska riskerna. Det är placeringen i en högvärdig kultur och
naturmiljö vi säger nej till.
Planeringen om Hågelby Gård med omgivning torde vara en av de mest
omfattande omsvängningar som gjorts i Botkyrkas historia. Det avviker till
väsentliga delar från tidigare översiktsplan.
Den föreliggande detaljplanen inger stora betänkligheter.
Miljökonsekvensbeskrivningen är också negativ till vad planen innebär. Planen
kommer att medföra stora negativa konsekvenser för landskapsbilden och
kulturmiljön. Den skapar också en barriär i en intressant naturmiljö.
Med en så stor publiktillströmning kan man räkna med att skador kommer att
uppstå på fornminnena. Bornsjökilen är redan idag försvagad genom E4:an och
Hågelbyleden. Bornsjökilen som, bl.a. utgörs av Hågelby, ska lämnas orörd för
att tillgodose en god miljö för djur och människor i Botkyrka kommun.
En utbyggd familjepark är inte förenlig med en fungerande Bornsjökil.

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna yrkar avslag på ordförandeförslaget, till fördel för
vårt eget förslag.

Östen Granberg

Robert Stenkvist

Therese Kanervainen
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§
Familjeparken Hågelby – avtal och antagande av detaljplan
(KS/2012:249, KS/2011:274)

Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen uppdrar åt oberoende juridisk expertis att göra en ingående
granskning av exploateringsavtal med bilagor
att avslå avtal och antagande av detaljplan 1 för familjeparken Hågelby
Vi har tagit del av föreliggande handlingar i rubricerat ärende och kan konstatera att ytterst lite
förändringar skett i arbetet med detaljplan 1 samt att avtal med bilagor mellan kommunen och
Familjen Lindgren, FLAB, innehåller så mycket felaktigheter att det bör föranleda en ingående
granskning av oberoende juridisk expertis före kommunfullmäktiges godkännande.
I inledningen av exploateringsavtalet hänvisas till bolagets arbeten med allmän platsmark som i
största utsträckning skall samordnas med kommunen. Alla arbeten med allmän platsmark måste
dock ske genom upphandling, att gå runt eller förbi detta är ett lagbrott.
Det vi vidare har konstaterat är att det i exploateringsavtalet har gjorts en uppskattning av VAkostnaderna som satts till mycket lågt satt pris, trots att det är känt att dessa kostnader kommer
ligga på runt 14 Mkr har man skrivit in 9 Mkr, vilket kan anses vara vilseledande uppgifter och är
lagstridigt.
I exploateringsavtalet tas även bilagor såsom tomträttsavtal, 3 a, med sidoavtal, 3 b, upp varvid
giltigheten kan ifrågasättas vid en eventuell uppkommande tvist, då avtalen kan betraktas som
skenavtal.
I tomträttsavtalet framkommer att tidsperioderna för avgälder ska ligga på 25 år och med
oförändrat pris som är synnerligen lågt satt, 537 600 kr årligen, varvid de första 3 åren ska kunna
ge ytterligare ”rabatt” med 75 %.
I bilaga (3a) och sidoavtal (3b) framkommer dels orimligt nedsatt tomträttsavgäld och dels
extremt underpris vid friköp av mark och bryter uttryckligen mot kommunallagens bestämmelser
om likabehandling. Vid friköp av tomträtten har en köpeskilling satts utifrån en värdering utan
detaljplan och förväntningsvärden, men en detaljplan måste finnas om avtalet ska gälla och då
kommer man upp i ett värde på minst 70 Mkr.
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I sidoavtalet står att bolaget kan friköpa tomträtten för en köpeskilling om 12,3 Mkr.
Det är som att ge bort hela Hågelbyområdet och kan betraktas som trolöshet mot
huvudman d v s kommunens skattebetalare.
Därtill framkommer att infrastruktur och kollektivtrafik intet kommer att belasta bolaget men
jämväl kommunen, vilket får anses både orimligt och oacceptabelt.
När det gäller väginvesteringar om ca 17 Mkr anser vi att dessa till största delen skall belasta
bolaget och inte kommunens skattebetalare, då det är bolaget som får anses dra den största nyttan
av vägutbyggnaderna.
Med handlingarna ligger även ett intentionsavtal som tilläggsavtal till ramavtalet mellan
kommunen och FLAB, innebärande övertagande av verksamheter på Hågelby gård.
Detta tillägg till det tidigare ramavtalet är så diffust formulerat att det kan ifrågasättas om det har
eller kommer få någon giltighet längre fram.
Då det gäller detaljplanen i sig anser vi att förslaget tagit avstånd från förra årets löften i ett
gemensamt uttalande i kommunfullmäktige under flerårsplanen i juni, då det gäller:
 att fastlägga principen att områden med höga naturvärden och kulturmiljöer ska
skötas och bevaras
 att Hågelbyområdet med omgivningar ska utvecklas med eko/naturturism på
botkyrkabornas villkor.
Dessutom har kommunfullmäktige så sent som detta år i februari fattat beslutet att kommunen
tillsammans med Salem och Huddinge ska säkerställa naturvärden och funktion och säkra
Bornsjökilens unika värden, som får ses som ytterst angeläget.
Det man bl a lyfter fram är exempel på kulturhistoriska miljöer såsom Sturehov, Hamradalen och
Hågelby av vilka de två sistnämnda tillika är av riksintresse för kulturmiljövården, vilket kommer
få stor betydelse för kommunens framtida agerande i både miljö och klimatfrågor.
Det är inte förenligt att exploatera Hågelbyområdet med camping, hus, hotell m m samtidigt som
man uttryckligen sagt sig att säkra den gröna kilens, Bornsjökilens, unika värden, som i allra
högsta grad rör miljö och klimat.
Vi yrkar därför avslag till förslaget om antagande av detaljplan 1 för Familjeparken Hågelby.
Vi i BP har med ovan anförda ansett att framför allt exploateringsavtalet med bilagor i
vissa delar är lagstridiga och avråder därför kommunfullmäktige att ställa sig bakom och
bifalla dessa. Istället anser vi att en oberoende juridisk expertis ska granska avtalet med
bilagor, för att kommunen inte i ett senare skede ska hamna i en prekär situation.

Ulla-B. Ludvigsson

Nils Junker
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77 Botkyrkabyggen – försäljning och omvandling av delar
av bostadsbeståndet (KS/2011:131)
Nej till utförsäljning, ja till helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse!
Botkyrkabyggens styrelse begär kommunfullmäktige tillstånd att sälja ca
1000 lägenheter i det fastighetsbestånd som är byggt under perioden 1965–
1975.
Avsikten med försäljningen är att tillföra bolaget externt kapital, dvs. kapital
som inte medför ökade räntekostnader. Bolagets fastigheter är lågt värderade
i balansräkningen. Vid en försäljning lyfts skillnaden mellan det bokförda
värdet och marknadsvärdet – övervärdet – in i balansräkningen och det egna
kapitalet ökar.
Vänsterpartiets ledamot i Botkyrkabyggens styrelse, Nooshi Dadgostar, reserverade sig mot beslutet om att begära medgivande till försäljning. I sin reservation anförde hon bl.a. att Botkyrkabyggen är ett välskött bostadsbolag
med stark ekonomi som haft goda möjligheter att under lång tid planera för
kommande renoveringsbehov och att bolaget valt att inte utreda andra finansieringsmodeller.
Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget att medge en försäljning av en del av
Botkyrkabyggens fastighetsbestånd.
Den strategiska betydelsen av offentligt och privat ägande
Det offentliga ägandet innebär att en del av den samhälleliga produktionen
undandras privat kontroll, kan styras demokratiskt och gör det möjligt att
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undvika snedvridande marknadsmekanismer. Produktionen styrs mot nytta
för medborgarna/brukarna i stället för avkastning på satsat kapital eller spekulation i framtida realisationsvinster vid försäljning. Den offentliga sektorns
minskande andel av den samlade ekonomin har varit och är en bärande del i
en borgerlig strategi i syfte att varaktigt förändra maktbalansen i samhället –
från demokratisk styrning och produktion för behov, mot marknadsmekanismer och produktion i vinstsyfte.
Detta innebär inte att försäljning av offentlig egendom aldrig kan komma
ifråga, men de enskilda fallen måste avgöras i detta perspektiv. Många mindre privatiseringar, som var för sig kan vara sakligt motiverade, kan sammantagna innebära en oönskad minskning av det offentliga ägandet och en strategisk maktförlust.
Allmännyttan måste försvaras
Allmännyttan, de kommunala bostadsföretagen, har varit en förutsättning för
en social bostadspolitik med målet att garantera alla en bra bostad till rimlig
kostnad. Sedan ett antal år är allmännyttan utsatt för hård press. Borgerliga
majoriteter, och ibland även socialdemokrater, har privatiserat en stor del av
allmännyttan genom omvandling till bostadsrätter eller försäljning till privata
fastighetsbolag, i synnerhet i storstadsregionerna.
Den nu planerade försäljningen blir i realiteten ytterligare ett bidrag till en
borgerlig strategi för systemskifte, även om detta inte är syftet för flertalet av
de partier som står bakom förslaget.
Sociala risker vid försäljning - kommunen behöver Botkyrkabyggen
Erfarenheterna från privata Forvägen i Fittja som såldes av Botkyrkabyggen
på 90-talet (och andra exempel i andra kommuner) visar att risken är stor att
en privat hyresvärd sätter avkastning och spekulation i realisationsvinster vid
kommande försäljning före hyresgästernas intressen. Möjligheterna att från
samhällets sida åtgärda missförhållanden är små innan det gått så långt att
tvångsförvaltning blir enda lösningen. I tjänsteskrivelsen noteras helt korrekt
att ”[n]ya ägare och deras affärsidéer har ibland inneburit en negativ utveckling för bostadsområdet.”
I ärendet har ett antal villkor för försäljning satts upp. Det är bra, men det är
inte självklart att sådana villkor är juridiskt bindande. Även om den första
köparen är ”seriös” och ”långsiktig” vid köpetillfället kan detta ändras och
det går inte att veta vilka kommande ägare blir eller vilka ägarstrategier de
har .
Kommunen behöver Botkyrkabyggen av flera skäl, inte bara för att klara bostadsförsörjningsansvaret. Bolaget är och kan i ännu större utsträckning bli ett
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viktigt verktyg för att säkra en hållbar utveckling, såväl socialt som miljömässigt. I samma utsträckning som Botkyrkabyggens ställning försvagas
minskar möjligheterna att använda bolaget som kraft i samhällsutvecklingen.
Privatiseringar tillför inga nya resurser
Ett byte av ägare tillför inga nya reella resurser till ett bostadsområde. Den
framtida upprustningen måste fortfarande finansieras och betalas av hyresgästerna (om inte skattemedel tillförs). Hur stor ”upprustningspuckeln”
egentligen är kan diskuteras – mycket tyder på att den har överdrivits i debatten – men försäljning är inte en hållbar lösning på det problemet och även de
sålda lägenheternas upprustning ska finansieras.
Det finns ingen särskild kompetens hos privata fastighetsförvaltare som inte
redan finns i Botkyrkabyggen eller som kan skaffas. Om ett privat företag
kan rusta upp och förvalta bostäder på ett bra sätt och till rimliga hyror, och
samtidigt tjäna pengar på det – då kan Botkyrkabyggen göra detsamma.
Sammanfattande slutsats vad gäller försäljning
Vänsterpartiet menar sammanfattningsvis att en utförsäljning bidrar till en
fortgående underminering av offentligt ägande i allmänhet och allmännyttan i
synnerhet. Det är en utveckling som inskränker de demokratiska möjligheterna till samhällsbyggande. En utförsäljning innebär dessutom att Botkyrkabyggen och därmed kommunen och dess medborgare, förlorar rådigheten
över en betydande del av vårt bostadsbestånd. Riskerna för att kortsiktiga
vinstintressen går före de boendes intressen är överhängande.
Vänsterpartiet underskattar inte de utmaningar, finansiella, sociala och tekniska, som våra miljonprogramområden står inför. Försäljning av allmännyttan till privata fastighetsbolag eller omvandling till bostadsrätter är emellertid
inte någon lösning, utan riskerar att snarare göra det svårare att ta det samhällsansvar som sist och slutligen vilar på kommunen och dess förtroendevalda.
Helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse
I en andra att-sats föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse. Vänsterpartiet stöder detta beslut. Med undantag av försäljningsfrågan så finns en
bred politisk enighet i den styrande rödgröna majoriteten om höga ambitioner
vad gäller våra bostadsområdens sociala, miljömässiga och tekniska förnyelse. Dessa ambitioner finns sedan tidigare uttryckta ibland annat utvecklingsprogrammen för Alby och Tullinge samt nu i utvecklingsprogrammet för Fittja som behandlas av fullmäktige i ett separat ärende. Genom det nu föreslag-
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na uppdraget tar vi ytterligare ett steg i riktning mot en samlad helhetsstrategi
för en av de viktigaste utmaningar som kommunen står inför.
I detta arbete är det viktigt att kommunen bygger allianser och skaffar sig
samarbetspartners. På hemmaplan är en nära dialog med Botkyrkaborna och
deras organisationer, inte minst Hyresgästföreningen, givetvis central. Här
har kommunen rika erfarenheter att bygga vidare på. Men vi måste också bli
bättre på att samarbeta med andra kommuner – dels på Södertörn, dels med
rödgrönt styrda kommuner med likartade utmaningar framför sig. Vi behöver
utbyta erfarenheter, lära av varandra och hitta samarbetsformer.
Slutligen måste Botkyrka tillsammans med andra kommuner, organisationslivet, högskolor och universitet, den fackliga rörelsen, näringslivet och andra
opinionsbildare göra klart för riksdag och regering att miljonprogrammens
upprustning handlar om mer än stambyten och nya vitvaror. Det handlar om
ett samhällsbygge, minst lika ambitiöst som när miljonprogrammens bostadsområden ursprungligen byggdes. Den uppgiften kräver i dag, precis som
då, den samlade politiska kraften från lokal, regional och nationell nivå.
Vi yrkar
att ordförandeförslagets första att-sats avslås
att ordförandeförslagets andra och tredje att-sats bifalles
Mats Einarsson (V)
Anna Herdy (V)
Bekir Uzunel (V)
Haider Raja (V)
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Botkyrkabyggen – försäljning och omvandling av delar av bostadsbeståndet
(KS/2011:131)

Vi i BP ser det som mycket allvarligt att Botkyrkabyggen tvingas till att försälja delar av sitt
bostadsbestånd för att finansiera renoveringar av beståndet.
I det här skedet rör det sig om 1000 lägenheter i Alby, vilket beror på att man inte avsatt medel
för renoveringar från tiden vid miljonprogrammets uppförande.
Nu har man dock tagit fram en helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse och vi förutsätter
att i denna strategi läggs fram ett konkret program för planering av renoveringar och
upprustningar i bostadsbeståndet samt med avsättning av medel i en renoveringsfond.
Det framkommer i tjänsteskrivelsen från 2012-05-21 att Botkyrkabyggen övergått till en ny
redovisningsmetod – till den så kallade komponentmetoden – som kommer ge en jämnare
kostnadsfördelning och bli mer ändamålsenlig. Men även med byte av redovisningsmetod och
försäljning av 1000 lägenheter är de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna osäkra för bolaget.
Vidare står att kommunen har behov att framöver uppmärksamt följa och analysera utvecklingen
av bolaget, vilket vi i BP stödjer fullt ut.
Självfallet anser vi att Botkyrkabyggen ska få möjlighet att både kunna sköta underhåll och
förnyas med en mix av olika upplåtelseformer och att denna utveckling kan ske på positivt sätt
utan tvång till försäljning av lägenheter för att klara finansieringen.

Ulla-B. Ludvigsson
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2012-06-04
Vi gör jobb!
Den politiska majoriteten i Botkyrka, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
gröna, vill i denna inledning redogöra för vår övergripande inriktning för flerårsplaneperioden
2013–2016.
Vi i den rödgröna majoriteten i Botkyrka sätter utbildning och jobb främst på den politiska
agendan. För att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar och verka för fler jobb i Botkyrka måste
vi ha ordning och reda i kommunens ekonomi, ha en aktiv närings- och arbetsmarknadspolitik
och vi måste investera i och ge våra medborgare och föreningar verktyg för delaktighet och
inflytande. Botkyrka är en kommun långt ifrån lagom och inom ramen för flerårsplan 2013-2016
vågar vi i den rödgröna majoriteten tänka offensivt och föra en modern, framtidsinriktad och
utbildnings- och jobbskapande politik.
Hållbar ekonomi
Vi har en god ekonomi i Botkyrka. Det är resultatet av ansvarstagande och en hållbar hushållning
med våra gemensamma ekonomiska resurser. I 16 år i rad har vi redovisat en budget i balans och
vi tar även under den kommande flerårsplaneperioden ansvar för en hållbar ekonomi. Botkyrka
påverkas även av vår omvärld. Såväl den moderatstyrda regeringens misslyckande med att
minska arbetslösheten, som den ekonomiska krisen i Europa, är faktorer som påverkar våra
förutsättningar för att lyckas utveckla kommunen, skapa fler arbetstillfällen och en god välfärd
för våra medborgare.
Utbildning – för framtid och framgång
För att våra barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar,
krävs det att vi har en kvalitativ utbildning och en modern skola i Botkyrka. I flerårsplanen 20132016 fullföljer vi våra ambitionshöjningar inom skolan, med ökad personaltäthet, minskade
barngrupper och kompetensutveckling för medarbetarna. Utöver nytänkande och utveckling av
pedagogiken höjer vi ambitionen när det gäller att skapa bättre skolmiljöer och ökar takten i
renovering och underhåll av skolor och förskolor. Vi skapar bättre rum för den moderna
pedagogiken och bygger lokaler där elever och medarbetare trivs. Vårt sikte är inställt på att fler
barn och ungdomar ska nå skolframgångar. Vi kommer till exempel att genomföra en förstudie
om hur vi kan ge ett riktat stöd till barn i familjer med låga inkomster.
En arbetslinje – på riktigt
Botkyrka är Sveriges mest interkulturella kommun och vi har ett ansvar för att skapa möjligheter
för våra medborgare att utvecklas och använda sina erfarenheter till sin fulla potential. Därför
investerar vi i utbildning och i insatser för att skapa nya jobb. För varje människa är förmågan till
egen försörjning nyckeln till att känna sig fri och kunna göra egna livsval. I flerårsplanen ger vi
ekonomiska förutsättningar för att kommunen ska jobba systematiskt och fokuserat på att fler
företag ska starta, växa och etablera sig i Botkyrka. Våra ansträngningar börjar redan ge frukt.
Avtal har tecknats mellan kommunen och den privata aktör som ska föreverkliga familjeparken i

Botkyrka, en etablering som kommer att skapa flera nya jobb i Botkyrka. Även andra stora
företag väljer Botkyrka för sin näringslivsverksamhet. Flera världsledande företag håller på att
etablera sig i kommunen och tillsammans bidrar de till att skapa många nya jobb. Kommunens
utökade näringslivsorganisation är på plats och kan bidra till att ännu fler företag väljer att verka i
Botkyrka, inte minst företag inom miljö och hälsa. Organisationen innebär också ett bättre stöd
till såväl befintligt som nytt småföretagande inklusive social ekonomi och sociala företag.
Ungdomsarbetslösheten är mycket hög och kommunen behöver arbeta aktivt med att erbjuda
ungdomar får en meningsfull sysselsättning; på kort och på lång sikt. Ungdomsgarantin fullföljs
och ingen ungdom i Botkyrka mellan 16 och 25 år ska stå utan jobb, studier eller praktik. Alla
ska med och erbjudas möjligheter för utbildning, jobb eller praktik även under regeringens
karenstid om 90 dagar. Vi ska ge alla Botkyrkas ungdomar förutsättningar för att fullfölja en
gymnasieutbildning, vilken är en framgångsfaktor för att våra ungdomar ska kunna få och behålla
ett jobb. Att vi som rödgrön kommun erbjuder 1000 sommarjobb får effekten att fler unga får
jobb då sommarjobb ger ungdomar möjlighet att bygga nätverk, få yrkeserfarenhet och får
möjligheten att testa på arbetslivet och dess förutsättningar.
Botkyrka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och i Botkyrka är heltid en rättighet och deltid
en möjlighet. Från och med årsskiftet 2012/2013 ska alla som idag ofrivilligt arbetar deltid i Botkyrka
erbjudits önskad sysselsättningsgrad. Vi ska också aktivt arbeta för att minska antalet
visstidsanställningar i kommunen. Det är framförallt kvinnor som arbetar deltid, och det är i
kvinnodominerade yrken och branscher som deltids- och visstidsarbete är vanligt. Rätten till heltid,
och en minskning av antalet visstidsanställningar, är därför viktiga jämställdhetsfrågor.
Grön stadsförnyelse
Vårt mål är att Botkyrka ska vara en grön stad i rörelse. Vi har gett i uppdrag att utarbeta en
helhetsstrategi för miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka. Under flerårsplaneperioden inleds en
omfattande upprustning av miljonprogrammets bostäder. Det ger möjlighet till stadsutveckling och
energieffektivisering och innebär många nya arbetstillfällen. Dialogerna kring utvecklingen av Fittja
och Alby kommer att övergå i en ny fas. Förtätning av bostäder och nya parkmiljöer där dagvattnet
tas om hand ska bidra till ökad attraktivitet och trivsel. Under flerårsplaneperioden kommer vi öka
våra ambitioner när det gäller underhåll av våra parker, vägar och gång- och cykelvägar. Det ska vara
rent, snyggt och tryggt i Botkyrkas samtliga stadsdelar. Vi ökar också ambitionerna kring underhåll
och skötsel av våra naturreservat. Stadsutveckling är en ständigt pågående process. Programmet
Residence Botkyrka är en möjlighet till samverkan mellan stadsutveckling, medborgarinflytande och
konstnärlig utsmyckning, vilket vi möjliggör i flerårsplanen. Idéhuset i Tullinge kommer att i dialog
med Tullingeborna formas till en ny mötesplats i Tullinge centrum där medborgarna kan träffas,
umgås och inspireras.
Under perioden ska Botkyrka som organisation vara fritt från fossila bränslen. SRV förbereder
produktion av biogas men det behövs också krafttag inom teknikutvecklingen så att både fordon och
maskiner kan drivas av biobränslen. Laddstolpar för el och pumpar för biogas ska sättas upp. Vi tar
tag i fastighetsfrågorna och har formulerat uppdrag om lokalförsörjningsprogram och hur vi kan
arbeta smart, strategiskt och långsiktigt med kommunens fastighetsutveckling. Under 2013 ska ett
nytt äldreboende stå klart i Norsborg och år 2016 bygger vi ett i någon av våra södra stadsdelar. Den

ökande andelen äldre blir en utmaning för kommunen men också en möjlighet att skapa nya
arbetstillfällen. Samverkan med privata aktörer är värt att pröva och när det gäller Tumba
äldreboende finns ett uppdrag att hitta en aktör som tillsammans med kommunen kan utveckla
boendet.

Vår ambition är att Botkyrka under perioden 2013-2016 ska fortsätta vara en kommun som med
hållbarhet som ledstjärna antar de utmaningar som ligger framför oss; nya jobb, ökad hemkänsla,
att fler når kunskapsmålen i skolan, att miljö- och klimatfrågorna finns med i hela
samhällsplaneringen, bättre folkhälsa och levande demokrati. Många reformer och insatser
kvarstår att genomföra för att se till att Botkyrka fortsätter att ligga i framkant. Det politiska
ledarskapet och ledarskapet i organisationen ska fortsätta vara modigt, modernt och nytänkande
och ha medborgarnas fokus.
Katarina Berggren
Socialdemokraterna

Mats Einarsson
Vänsterpartiet

Bosse Olsson
Miljöpartiet de gröna

Närdemokrati
Effektivitet
Kvalité

Tullingepartiets förslag till
flerårsplan 2013-2016

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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1. Inledning
Majoriteten skriver om Botkyrkas devis – långt ifrån lagom. Genom kontraster, kreativitet och
nyfikenhet vill man skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Vi i Tullingepartiet vill med vårt
förslag till flerårsplan visa på att vi vill mer. Vi har högre ambitioner med närdemokratin i både
Tullinge och Botkyrka.
Majoritetens flerårsplan är uppdelad efter målområden. Tullingepartiet kan ställa sig bakom ett
antal av målen men vi har inom en del områden andra uppfattningar om hur vi kan nå målen. Vi har
även egna förslag inom ett antal områden.

1.1 Tullingepartiets roll
Det är viktigt att inse Tullingepartiets uppdrag och roll. Tullingepartiet är en partipolitiskt obunden
organisation, utan något traditionellt partiprogram i olika sakfrågor. Detta innebär att vi inte är
något parti i vanlig bemärkelse utan en demokratirörelse som varken står till höger eller vänster. Vi
är inte proffspolitiker, utan vanliga människor som vill Tullinges bästa. Eftersom vi är
representerade i nästan samtliga nämnder, beredningar och bolag så har vi haft god möjlighet att sätt
oss in i det kommunala flödet och skaffa oss en god kännedom om frågorna.
Analyser av det senaste valet visar att Tullingepartiet stöds av väljare från båda blocken. Det är
därför inte motiverat att utforma en flerårsplan som kan härledas till den klassiska höger-vänster
skalan. Våra ställningstaganden kommer att göras med hänsyn till att vi stöds av väljare från hela
den politiska skalan. Vårt mål är att Tullinge skall bli en egen kommun. Det är detta mandat som vi
fått från väljarna!
Meningsmotståndare beskriver oss som ett lokalt missnöjesparti. Det är helt fel. Vi i Tullingepartiet
är optimistiska, orädda och behöver inte ta hänsyn till direktiv från rikspolitiken. Vi är det positiva
alternativet som föredrar praktiska lösningar framför ideologiska låsningar. Vi stöder förslag som är
bra, oavsett varifrån de kommer.

1.2 Tullingepartiets mål
Tullingepartiet vill aktivt driva en kvalitativ och långsiktigt hållbar utveckling som tar tillvara
Tullinges unika förutsättningar. Därför ser vi en delning av Botkyrka kommun som nödvändig.
Tullinge är en del av Botkyrka som berörs starkt av en kraftig befolkningstillväxt. Tullingepartiets
stora framgång visar nu att väldigt många Tullingebor känner missnöje med kommunens oförmåga
att hantera denna utveckling. Till sist var vi alldeles för många som kände att det här inte håller
längre, nu får det vara nog. Hela infrastrukturen lider av detta; miljön, bebyggelsen, vägarna,
kommunikationerna, de gemensamma anläggningarna, barn- och äldreomsorgen, etc.
Vi vill att Tullinge kommun ska bli en av Sveriges bästa kommuner att leva och bo i. Vi vill ha ett
bra boende för såväl unga som gamla, ha ett bra flyktingmottagande, en välfungerande äldrevård,
bra skolor, plogade gator, inga potthål i gatorna, bra bussförbindelser, ny pendeltågsstation, P-plats
för alla, plats för de unga. Tullinge ska utvecklas i en takt som är förenlig med bästa tänkbara
livskvalitet. Därför behöver vi satsa på en mängd olika områden som vi beskriver i vår flerårsplan.
Vi ska se till att göra Tullinge till platsen där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla!

1.3 Vad är kommunens uppgift?
Kommunalpolitik handlar om att erbjuda invånarna en effektiv service. Kommunen ska arbeta med
kärnverksamhet som berör medborgarna. Kommunens arbete ska rymma verksamheter som är av
gemensamt intresse för medborgarna och som inte bedöms kunna utföras av andra på ett
tillfredställande sätt. Kommunen ska med andra ord koncentrera sig på kärnverksamhet. Övrig
verksamhet kan med fördel skötas av andra aktörer. Avgörande för valet skall vara kvalitet.
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Kärnverksamhet består av skola, barnomsorg, äldrevård, medborgarservice och trygghet. Det är
grunden i våra åtaganden mot skattebetalarna. Tullingepartiet anser att denna kärnverksamhet ska
prioriteras i både Botkyrka och Tullinge kommun. Om vi håller en hög social standard och
prioriterar människors trygghet blir kommunen attraktiv att bosätta sig i. Alla tjänar på att prioritera
den sociala välfärden!
Politiker och tjänstemän ska vara ute i verkligheten och arbeta lokalt, nära den enskilda
medborgaren. Trots detta är många flerårsplaner skrivna med generella och övergripande
formuleringar dvs. långt ifrån vad kommunalpolitik handlar om. Tullingepartiets ambition är istället
att beskriva vår syn på kommunalverksamhet med hjälp av konkreta exempel. Vi ämnar diskutera
aktuella Tullingefrågor för att illustrera våra resonemang.
Kommunpolitik drivs i regel inom mycket snäva ekonomiska ramar. Möjligheten till ideologiska
utsvävningar är och bör vara liten. Vårt förslag kommer bygga på mer satsningar på kommunal
kärnverksamhet framför upplevelseindustrin. En sådan inriktning är inte bunden till en gammal
ideologi eller ett moderparti. Den är snarare baserad på sunt förnuft och det bästa för vårt lokala
samhälle.

1.4 Om majoritetens målsättning
Det är lätt att ställa upp bakom denna målsättning men det gäller också att den förankras i
verkligheten. Att hållbarhetsperspektivet ska vara styrande för kommunen är en beskrivning som
Tullingepartiet ställer sig bakom. Frågan är dock vad hållbarhet egentligen innebär? Det är enkelt
att använda olika begrepp och utryck. Men vad döljer sig bakom dessa ord? Tullingepartiet vill göra
demokrati och hållbarhet till mer än bara ord, med oss blir det verklighet.
Utmaningar och mål måste vara realistiska för att få trovärdighet. Ett bra mål bör uppfylla följande
klassiska kriterier:
▪ Specifikt
▪ Mätbart
▪ Accepterat
▪ Realistiskt
▪ Tidssatt
De mål som majoriteten ställer upp i flerårsplanen är ambitiösa, vilket de också ska vara. Men en
del av målen och utmaningarna uppfyller tyvärr inte ovan nämnda kriterier.
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2. Medborgarnas Botkyrka
2.1 Dagens Botkyrka
Den utveckling vi ser i dagens Botkyrka, med en hög skuldsättning är inte hållbar. Fokus borde
snarare vara på ett system som klarar förändringar över tiden, med förståelse för människors behov
och olika önskningar. Vidare anges utmaningen: ”Botkyrkaborna har förtroende för varandra och
demokratin”. Vi förutsätter att majoriteten tar den utmaningen på allvar och därför även tar hänsyn
till Tullingebornas vilja.

2.2 Framtidens Botkyrka
Olika kommuner har olika storslagna visioner. Dessa byts då och då ut. En gemensam nämnare är
att visionerna ofta handlar om att kommunen ska upplevas som en av Sveriges bästa kommuner att
bo, leva och verka i. Botkyrka har använt liknande formuleringar. Precis som med målen
ifrågasätter vi om den typen av vision är realistisk för Botkyrka. Visserligen är en vision ett
framtida önskvärt tillstånd. Men ställs visionen i relation till verkligheten blir den mycket avlägsen.
I det här fallet vill majoriteten skapa ett starkt varumärke förknippat med upplevelseindustri. Vi
anser att kommunen istället för att satsa på olika spektakulära projekt bör undersöka vad som
egentligen gör att människor vill bo och leva i en kommun.
Om Botkyrka ska bli en bra kommun att bo, leva och verka i måste vi inte bara satsa på visionära
projekt som lockar hit besökare. Majoriteten bör satsa på sådant som berör den enskilda
medborgaren. Vägar och vatten är exempel på del av samhällsservicen som den enskilda
medborgaren med all rätt förväntar sig. Behoven av en bra kommunal service ökar. Medborgare
förväntar sig att medel för drift och underhåll för våra befintliga väg- och VA-nät, diverse
kommunfaciliteter ska finnas eftersom detta är viktiga resurser som påverkar medborgarnas trivsel i
kommundelarna.

2.3 Delaktighet i samhällsutvecklingen
En av indikatorerna inom målområdet är andelen invånare som upplever att de kan vara med och
påverka i kommunala frågor som intresserar dem. I Tullinge anser vi att denna indikator inte
uppfylls. Många känner sig inte delaktiga i den demokratiska processen. Tullinge har i många år har
behandlats styvmoderligt av majoriteten i Botkyrka.
För oss är det viktigt att samtliga Botkyrkabor är delaktiga i den demokratiska processen. Alla
människors lika värde är en självklarhet för oss. Alla skall ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.
Forskning visar att efter en delning finns det ett högt engagemang för det politiska. Vi är övertygade
om att Tullinge som egen kommun kommer få ett brett stöd och ökat lokalt engagemang.
Att inrätta olika demokratiprojekt som dialogforum är inte tillräckligt. Det finns många brister i
utformningen av dialogforum, t ex kan ledamöter inte redogöra för sin åsikt när de själva vill. De
får enbart göra detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad diskussion. Dialogen blir stel
och styrd när spontana diskussioner undviks till förmån för ett spikat program. Vidare är resultaten
av dessa projekt ofta små. Däremot kan det fungera som ett komplement. Vi välkomnar därför en
revidering av riktlinjerna för dialogforums verksamhet. Dialogforum riskerar annars att uppfattas
som en enkelriktad monolog istället för en dialog som ska innehålla flera olika infallsvinklar från
berörda invånare. Vi förutsätter att återkoppling och uppföljning blir bättre. De invånare som deltar,
förväntar sig med all rätt, att deras synpunkter tas i beaktande inför politiska beslut. Vi anser att
medborgarna ska sätta agendan, t ex genom en webbenkät. Medborgarna ska i högre utsträckning få
möjlighet att påverka vilka frågor som skall tas upp. Vilka frågor som diskuteras ska avgöras av
medborgarna istället för av presidiet. Detta för att stimulera engagerade, informerade och aktiva
medborgare.
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2.4 Folkomröstning
Vi ska satsa på Tullinge och lyssna på våra invånare genom att göra medborgarenkäter, rådslag,
webbdialog, säger majoriteten. Det är bra men inte tillräckligt. Majoriteten skriver att medborgarna
genom sitt deltagande i valen, tar ansvar för sitt samhälle. Vi i Tullingepartiet är övertygade om att
medborgarna vill ta ett större ansvar än så. Botkyrkabor vill vara mer aktiva än att enbart rösta i ett
val var fjärde år samt ha möjlighet att delta i dialogforum. Tullingepartiet vill att fler relevanta
folkomröstningar genomförs. Vi ska inte vara rädda för att ta reda på vad våra invånare tycker!
Vid valet 2010 fick Tullingepartiet – med huvudfrågan egen kommun - nästan hälften av alla
rösterna i Tullinge. Kommunstyrelsen hävdade då att de ville lyssna på Tullingeborna och beslutade
genomföra en oberoende delningsutredning. Utredningen visade att det inte fanns några hinder för
en kommundelning – både Tullinge och Nya Botkyrka skulle klara sig bra på egna ben och
utredaren ansåg att man nu skulle ta reda på folkviljan i frågan – precis som man gjort i t ex
Huddinge, Nykvarn och Knivsta. Vi kan inte förstå varför Borkyrkaborna skulle vara sämre
lämpade att folkomrösta än andra. Ska vi på allvar tala om medborgarnas Botkyrka är det
grundläggande att medborgarna får göra sin röst hörd. Vi ska stå upp för demokratin när nu så
många vill ha denna fråga prövad.
Genom folkomröstningar höjer vi engagemanget hos befolkningen och skapar trygghet. En
folkomröstning är ett bra tillfälle för folket att få ta aktiv del i politiken. Folkomröstningar
stimulerar en diskussion mellan politiker och medborgare, det skapar dialog och demokratisk
förankring. Listan med fördelar kan göras lång. Oavsett vad man anser i sakfrågan så tycker vi i
Tullingepartiet att det är viktigt att medborgarna får ta ställning och uttrycka sin mening.
Vidare måste vi kommentera uttalandet från kommunstyrelsens ordförande i Södra Sidan (nr 8, 1016 mars 2012). Katarina Berggren anser det inte schysst att lägga pengar på en folkomröstning om
en eventuell kommundelning (citat) ”eftersom vi ändå inte tänker följa utslaget om det blir ett ja.
Det blir ju bara en låtsasdemokrati” säger hon. Det är helt oacceptabelt. Genom sitt uttalande visar
hon ett utomordentligt förakt för de demokratiska spelregler som normalt gäller vanligt hederligt
folk emellan. Resultatet av utredningen kanske inte blev inte det som Socialdemokraterna hoppats
på och därför vill man inte låta folket säga sitt. Visserligen är det ju faktiskt så att folkomröstningar
i Sverige endast är rådgivande vilket innebär att man kan hamna i en situation där kommunstyrelsen
kan gå emot folkviljan, dvs. gå tvärs emot utfallet i en folkomröstning. Däremot är det respektlöst
att redan på förhand gå ut med att man inte tänker beakta resultatet av en folkomröstning.
Tullingepartiets utgångspunkt är att invänta utfallet och därefter föra en diskussion kring frågan. Ett
problem som majoriteten har lyft fram är att valdeltagande riskerar bli lågt och att det i sin tur gör
att utfallet trots allt kanske inte avspeglar folkviljan. Vi menar dock att ett icke-val också är ett val
och att omröstningen därmed ändå är representativ.
Ska vi kunna tala om medborgarnas Botkyrka måste vi också göra det bästa för dem.
En delning av Botkyrka görs huvudsakligen för att invånarna i kommunerna ska få det bättre än
tidigare. Det gäller såväl invånarna i den nya kommunen som i den kvarvarande kommunen. Då kan
vi på allvar tala om medborgarnas Botkyrka! Kommunmedborgarnas perspektiv måste stå i fokus.
Om vi ska åstadkomma ett hållbart samhälle måste alla medborgare få möjlighet till att vara
delaktiga. Folkomröstningar är ett bra alternativ i frågor av större karaktär.

2.5 Jämlika förutsättningar
En annan indikator är att ”invånare som upplever att de utsätts för diskriminering”. Vi vill se en
bredare syn på begreppet diskriminering. Begreppet kan också handla om att inte lyssna på vissa
medborgare. Majoriteten måste nu visa att även Tullingebornas vilja har betydelse! Det är en fråga
om jämställdhet som är en mycket viktig del av en fungerande demokrati. Ingen grupp får
diskrimineras genom några kommunala beslut. Kommunen ska inte bara ha en väl utvecklad
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jämställdhetsplan utan måste även ta hänsyn till olika större gruppers önskan. Vi menar att
medborgarna ska kunna påverka de kommunala besluten i betydligt högre grad än vad som är
möjligt i dag. Tullingepartiet kräver att medborgarna ska tillfrågas i särskilt angelägna frågor. Vår
vision är att vi som bor och verkar i Tullinge också ska ha direkt inflytande på det som gör Tullinge
– naturen och dess skydd, infrastrukturen, företagandets villkor, trafiken, vården, omsorgen, skolan,
resursfördelningen, ungdoms- och äldreaktiviteterna m m.

2.6 Lättillgänglig information
Tullingepartiet instämmer i att demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal
verksamhet. Precis som majoriteten skriver är engagerade, informerade och aktiva
kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, en förutsättning
för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett första steg är att möjliggöra mer lättillgänglig information
angående processer, beslut och planer. Tullingepartiet har därför skrivit en interpellation om
kommunens hemsida. En väl fungerande IT-plattform är ett fundamentalt krav i dagens
demokratiska samhälle. Detta är inte enbart en rättvisefråga utan till syvende och sist grundvalen för
demokrati. Vi kommer fortsätta arbeta för att Botkyrka kommuns hemsida ska tillgodose kravet på
korrekt, saklig, aktuell och lättillgänglig information. Detta inkluderar givetvis möjligheten att ta
del av information på olika språk.
Det är därför viktigt att Botkyrka har en handlingsplan och en långsiktig strategi för
informationshantering. Botkyrka skulle med hårt arbete kunna vara ett föredöme i IT och
tillgänglighetsfrågor. Den enskildes möjlighet att, via kommunens hemsida, delta i processen och
komma med förslag till utvecklingen av den ska säkerställas. Tullingepartiet anser att Botkyrkas
information bör vara tillgänglig för så många som möjligt. Det kan t ex handla om att underlätta
läsandet för medborgare med lässvårigheter.
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3. Framtidens jobb
3.1 Satsa på alla företag
Det är tydligt att majoriteten prioriterar företag som är biotekniska eller betraktas som
upplevelseindustri. Kommunen måste bli bättre på att föra en dialog med alla Botkyrkas företagare.
Om behovet finns och företagarna önskar så bör det inrättas ett näringslivsråd för att samverka med
de lokala företagen i både Botkyrka och Tullinge.
Att som majoriteten gör, satsa all kraft på upplevelseindustri, är oroväckande. Det är inte realistiskt
att ensidigt stimulera företag inom upplevelseindustri. Vidare reagerar vi på formuleringar som
saknar verklighetsförankring. Att säga att Botkyrka har ett kreativt näringsliv kan t ex anses
provocerande med tanke på att de låga resultaten som kommunen får i olika mätningar. Många av
varandra oberoende mätningar indikerar liknande resultat. Svenskt näringsliv rankar årligen alla
kommuner. Inom kategorin företagande hamnar Botkyrka ständigt långt ner! Det framgår att
Botkyrka har tappat 37 placeringar och nu ligger på plats 207 - ett riktigt bottennapp. Inte minst
med tanke på att Botkyrka ligger i Storstockholm med ett expansivt näringsliv. Den politiskt
oberoende tidskriften Fokus gör också, med hjälp av tillgänglig statistik och mätningar, en årlig
ranking av Sveriges kommuner. Även där hamnar Botkyrka långt ner på listan.
Tullingepartiet för ofta samtal med företagare i kommunen. Genom dessa samtal men även
nyhetsartiklar framgår det hur majoriteten prioriterar och ser på företag som inte är biotekniska eller
betraktas som upplevelseindustri. Bilden stämmer väl överens med den som Botkyrkaföretagare i
allmänhet lämnat i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet.

3.2 Arbetsmarknaden i Tullinge
En av de sex utmaningarna är att Botkyrkaborna har arbete. Det anges att den lokala
arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen och att Botkyrkaborna behöver bli
bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Visst är det så men situationen i Tullinge är
en annan där många arbetar utanför kommunens gränser. Befolkningen i Tullinge och i Botkyrka
arbetar i hela Stockholmsregionen medan Botkyrka/Tullinge erbjuder förhållandevis få
arbetstillfällen.
Mål fem handlar om att Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa
näringar. En av indikatorerna är antal tillkommande företag. Vi i Tullingepartiet anser att en
indikator även bör vara hur länge företagen stannar kvar i kommunen. Det ger en indikation på hur
attraktivt kommunens företagsklimat är. Det är en utmaning att starta upp samt locka hit nya
företag. Men det är än svårare att få dem att stanna och leva vidare. Det intressanta är egentligen
inte hur många företag som startas samt flyttar hit utan hur många som överlever och stannar kvar.
Glädjande nog visar delningsutredningen på positiva effekter för den lokala arbetsmarknaden i
Tullinge. Flera nya arbetstillfällen kommer att skapas. En nybildad Tullinge kommun skulle behöva
nyrekrytera cirka 150 årsarbetare i förvaltningen och göra en nyrekrytering av 170 förtroendevalda
från Tullinge. Utredningen visar även att Tullinge får möjlighet till kommunalservice som
medborgarna tidigare varit tvungna att åka till Tumba för att få.
Tullingepartiet ser positivt på att människor vill starta eget. Det finns fördelar med många
småföretag. Med ett dominerande företag blir man sårbar, med många små klarar man sig ändå om
något försvinner. Det är mycket bra att vi har, och får, flera egna arbetsplatser som motvikt mot
arbetspendlandet. Trots att Tullinge erbjuder relativt få arbeten ska vi vara en bra kommun att
bedriva företag i. Tullinges främsta kännetecken för den lokala arbetsmarknaden ska vara aktiva
småföretag. Det är inte lika lätt för den enskilda företagaren att komma fram i en stor kommun som
Botkyrka, det kanske inte ens är möjligt alla gånger. I en medelstor kommun blir det ett större utbud
koncentrerat till ett mindre område. I en medelstor kommun, där kontrollen kan utföras på ett
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effektivare sätt än i stora kommuner, går det inte heller att gömma kostnader. Alla ansvariga har
ögonen på sig i den mindre enheten vilket skapar förutsättningar för effektivitet. Genom den mindre
territoriella enheten kommer administrationen och handläggningstiderna att förkortas vilket bidrar
till bättre klimat för småföretagarna.

3.3 Region Flemingsberg
Majoriteten skriver om den regionala kärnan Flemingsberg som ett viktigt centra för högre
utbildning, medicinsk forskning och bioteknik. Vi instämmer i att utvecklingen är viktig.
Flemingsbergsområdet erbjuder ett stort antal arbetsplatser inom sjukvård, forskning och industri.
Det finns många exempel på de positiva aspekter detta innebär för Flemingsberg/Tullinge, det
skapas bland annat nya arbetsplatser och planeras för förbättrade kommunikationer inom och till
regionen.
Det är dock helt grundläggande att se till de närboende och deras vilja. En framtida delning av
Botkyrka kommun skulle ske i linje med idéerna kring de nya regionplanerna och skulle även vara
positiv ur lokal demokratisynpunkt för både Tullinge och övriga Botkyrka. Vi vill motverka att
Tullinge slätas ut till en integrerad stadsdel av region Flemingsberg.

4. Välfärd med kvalitet för alla
4.1 Skolan
Grunden till framtidens jobb är bra skolor där barn och ungdomar får möjligheter att utvecklas. I
Tullinge ser vi att skolornas lokaler inte håller måttet. Skolorna behöver ses över och underhållas
bättre. Slitna och nedgångna lokaler behöver renoveras, antalet elever per klass i skolan såväl som i
förskolan behöver ses över. Fler skolor måste rustas upp för att de ska bli en acceptabel arbetsmiljö
för våra elever och lärare. Det är viktigt att elever får goda möjligheter att utnyttja lärarresurser och
hjälpmedel.
Vi i Tullingepartiet prioriterar skolan och anser att skolorna i hela Botkyrka får för lite resurser. Vi
står bakom SALSA-modellen, men är övertygade om att vi kan förbättra skolsituation i Tullinge när
vi blir egen kommun, genom en närmare och effektivare styrning och att frigöra resurser från icke
prioriterade kommunala verksamheter för att överföra till skola och vård och omsorg.
Vi vill också höja städstandarden på våra skolor. Rena och fräscha lokaler är viktigt för alla. Det är
inte bara betydelsefullt för de som besöker kommunens lokaler utan även för personalen som har
rätt till en bra arbetsmiljö. Många gånger fungerar städningen bra men vi ser samtidigt hur delar av
städningen i Tullinges skolor lämnar mer att önska. Städning är särskilt viktig för dem som är
allergiska och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär. Vidare
tror vi att rena lokaler ger bättre studieresultat. En hög standard bör eftersträvas för att minska
risken för dålig luftkvalitet samt öka möjligheterna till lyckade studier.Vi är inte främmande för att
en upphandling ska avgöra vem som i framtiden ska sköta städningen.
Att exempelvis ange ”Botkyrka har de bästa skolorna”, som majoriteten gör, är en orealistisk
utmaning som ligger långt ifrån verkligheten. Hur mäter vi de bästa skolorna? Bra mål måste vara
konkreta och mätbara. Vi föreslår att en omarbetning av målen genomförs. De bör bli mer
verklighetsanpassade för att, på ett trovärdigt sätt, kunna kommuniceras till Botkyrkas invånare.
Trots ambitiöst arbete är det vår uppfattning att Botkyrka befinner sig långt ifrån detta mål.
Huvudförklaringen är att kommunens svaga ekonomi inte fullt ut möjliggör de satsningar som
skulle behövas. Falkbergsskolan är ett bra exempel, den har missköts under ett antal år och därför
fått ett dåligt rykte. Ett stort antal elever har gått till i första hand Södertörns friskola i Flemingsberg
och till Kunskapsskolan i Tumba. Det gäller inte enbart elever som bor på andra sidan och faktiskt
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har närmare eller lika nära genom skogen till Södertörns friskola, utan elever på "rätt" sida om
järnvägen som alltså passerar Falkbergsskolan på väg till Södertörn. Det behövs mer resurser och en
tydlig plan för att vända trenden. Fler skolor måste rustas upp för att de ska bli en acceptabel
arbetsmiljö för våra elever och lärare. Det är viktigt att elever får goda möjligheter att utnyttja
lärarresurser och hjälpmedel.
Vi vill göra ordentliga satsningar på särskolan i Tullinge. Det är oerhört viktigt att särskolan tillförs
de resurser som krävs för att dessa elever som har det absolut svårast får en värdig och bra
utbildning efter sina förutsättningar.

4.2 Vård- och omsorg
Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven. Vi är positiva till byggandet av fler
äldreboenden. En väl fungerande äldrevård är en fråga om trygghet. Det är verksamhet som bör
prioriteras. Vi är inte heller främmande för att konkurrensutsätta hemtjänsten. Dessutom bör man
noga studera hur våra grannar (Salem och Huddinge) lyckas med att tillhandahålla minst lika bra
hemtjänst med betydligt lägre kostnader.
Undersökningar indikerar att mindre kommuner ger bättre äldreomsorg. Ju större kommun, desto
sämre omsorg visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Alla de 28 kommuner som
fått bäst betyg i undersökningen har under 50.000 invånare. Bland de 28 kommuner med
sammantaget bäst resultat har 19 kommuner färre än 15 000 invånare. Det finns alltså en god
framtid för äldre i Tullinge kommun, hur många de än är. Med hänsyn till rapporter från SKL och
PWC är vi övertygade om vården skulle skötas bättre i Tullinge kommun. Forskning visar på starka
samband mellan hälsa och inkomst. Tullinge har därför ett mycket bra utgångsläge.
Närhet till vårdcentral och husläkare, apotek behöver ses över – framför allt med hänsyn till
Riksten.

4.3 Underhåll
Tullingepartiet märker hur behovstakten för exempelvis dagis/skola och omsorg i Tullinge har ökat
dramatiskt och att behovet av renovering och upprustning, framförallt av infrastrukturen som blivit
alltmer eftersatt och framskjuten i tiden. Vi i Tullingepartiet anser att det inte avsätts tillräckligt
med resurser för att kunna sköta det löpande och planerade underhållet i hela kommunen. Vi ser hur
underhållet är eftersatt på flera håll i Tullinge.
I t ex samhällsbyggnadsnämnden ser vi att pengar saknas till det löpande underhållet. Majoriteten
har stora visioner om att bygga många fler bostäder och starta utvecklingsprojekt. Då bör
majoriteten samtidigt inse att kommunservicen till invånarna först måste tillgodoses. När samhällen
byggs ut innebär det generering av kostnader på sikt och att erforderliga driftmedlen måste tas med
i beräkningarna, så att medlen räcker till för både drift och underhåll. Det handlar om medborgarnas
välbefinnande i det långa loppet.
Pendeltågsstationen i Tullinge är ett konkret exempel. Varje vinter är Tullinges pendlare tvungna att
vada genom slask och vatten vid den enda ingång som finns till Tullinge pendeltågstation. Trots att
samma situation återkommer år efter år lyckas kommunen och/eller SL inte få bukt med problemet.
Det är oacceptabelt. Förutom att stationen förmodligen har dålig standard i fråga om trappor och
väntsal måste man även vada för att överhuvudtaget komma in.

4.4 Tullinge Centrum / Tullinge Torg
Tullingeborna skulle sannolikt vilja se en rejäl uppgradering av Tullinge centrum. För att ett
centrum skall attrahera till besök för shopping och service behöver det vara av en viss storlek, så att
de flesta behov kan tillgodoses. Det är inte fallet med Tullinge centrum idag. Tullingepartiet ser
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gärna en rejäl utbyggnad i centrum om Tullingeborna så vill, gärna med högre huskroppar som även
innehåller parkeringsgarage för besökande. Ungefär som i Huddinge. Idag tas alldeles för stora ytor
i anspråk för parkering. Genom att koncentrera flerfamiljshus till ett ställe i stället för att sprida ut
dessa (på de grönområden som finns) minimeras behovet av kommunikationer samt skapas
förutsättningar för handel och service. Här bör även beredas plats för studentlägenheter,
servicelägenheter för äldre mm. Med sitt centrala läge i Tullinge och närheten till pendeltåg blir
detta även ett attraktivt område för kontorsetableringar. Detta är en stor fråga där Tullingebornas
vilja självfallet måste efterfrågas och i sann närdemokratisk anda få inverkan på eventuella
utbyggnadsplaner.

4.5 Skönhetsråd för att värna Tullinges karaktär avseende estetik
För att karaktären ska kunna bibehållas vill vi tillsätta ett Skönhetsråd. Rådets uppgift ska vara
reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d v s se till att nybyggnation och tillbyggnation
smälter väl in i den omgivande miljön - utan att unika naturvärden går förlorade. Ingen ska ges
bygglov och ingen mark exploateras utan att skönhetsrådet först godkänt planerna. Skönhetsrådet
ska även se till att byggnader eller mark i kommunens ägo inte förfaller. Ett exempel är filmbutiken
i Tullinge som under flera år bara står som en skamfläck på Huddingevägen.

4.6 Blandade bostäder för ökad variation i upplåtelseform
Tullinge präglas till stor del av småhusbebyggelse. Det finns dock en stor efterfrågan, bland både
unga och äldre, efter olika typer av bostäder. Därför är det positivt med en blandad upplåtelseform
med villor, bostadsrätter samt hyresrätter. Ungdomar behöver ofta en hyresrätt som sitt första
boende. Tullingepartiet är generellt positiva till blandade upplåtelseformer med både bostadsrätter
samt hyresrätter som unga har råd att bo i. Det möjliggör att vi får en positiv befolkningstillväxt.
Omvandling får dock aldrig bli ett självändamål.
Det behövs en bredd av boendeformer (parboenden osv) så att våra äldre ska känna att de har ett
tryggt boende anpassat efter sina behov. Äldre ska kunna bo kvar i Tullinge även när deras
bostadsbehov ändras. Äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och
självständighet under trygga förhållanden. För att ge möjlighet till boende för olika grupper är det
bra med blandade upplåtelseformer. Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska
också ha möjlighet att få ett boende anpassat efter sina behov.
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5. Grön stad i rörelse
5.1 Bevara och utveckla Tullinges karaktär
Vårt mål är att Tullinge ska behålla sin särart och karaktär med bebyggelse och natur i berikande
samklang. Ren luft och rent vatten är viktigt för livskvaliteten och hälsan.
Varje år växer Tullinge och största tillväxten kommer med barn och barnfamiljer. Vi vill att hela
Tullinge ska utvecklas. Inget område ska lämnas oberört. Det betyder inte att vi vill bygga höghus
överallt eller förtäta områden över det möjligas gräns. Vi vill utveckla Tullinge utan att Tullinge
slätas ut till en anonym, integrerad stadsdel av Botkyrka. Katarina Berggren kallar envist Tullinge
för ”Stadsdelen Tullinge” och vi förstår med detta hennes ambition för Tullinge. Det är just en
stadsdel vi INTE vill bli utan vi vill utveckla orten Tullinge genom att förstärka upplevelsen av
Tullinge som en ”trädgårdsstad” i natursköna omgivningar där verksamheter kring naturupplevelser
lämpar sig väl. En idyllisk ort i Mälardalen med närhet till storstadens alla fördelar på bekvämt
pendelavstånd.
Vi vill ha en utveckling som går hand i hand med naturen och de fysiska förutsättningar som finns
och i samförstånd med de boende. Vi vill värna om den karaktär som Tullinge har idag!
Vi har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade av Tullingebor angående vad som egentligen händer
kring nybyggnadsprojekt som uppförts utan bygglov. Vid ett antal fall har Botkyrka kommun vid
lovgivningen inte tagit hänsyn till grannarnas påverkan av förändringar i markförhållanden.
Problematiken ligger i att fastighetsägare fortsätter bygga, utan hänsyn till regler, och kommunen
utfärdar sedan nödvändiga lov i efterhand för att huset redan är byggt. Huset byggs inte som det var
ritat från början och detta förändrar kraftigt karaktären i Tullinge. En av de viktigaste
förutsättningarna för att skapa ett långsiktigt, ekonomiskt och miljöinriktat byggande är att
Botkyrka har en god framförhållning i planeringen. Denna framförhållning måste gälla både
översiktsplanen och detaljplaner.
För Tullinges identitet är det värdefullt att kulturen bevaras. Viktiga värden att ta tillvara på är
bland annat naturen och kulturen samt de möjligheter till rekreation och friluftsliv som Tullinge
erbjuder. Vi kommer i fortsättningen presentera förslag som handlar om att bevara och komma ihåg
Tullinge från förr. Vidare vill vi ta tillvara på arkitekturen och skönhetsvärdet i äldre byggnader och
bebyggelsemiljöer såsom t ex Trädgårdsstorp och Elgentorp och därmed behålla känslan av ett äldre
Tullinge. Dessa vackra anläggningar är mycket uppskattade av både Tullingebor och andra
besökare.
Tullingepartiet välkomnar kulturmiljöinventeringar. De kvalitéer man vill bevara skall vara
skyddade i detaljplanen. Områdesbestämmelser bör därför tas fram till utvalda områden som
skyddar kulturhistoriskt intressanta miljöer i Botkyrka kommun från förvanskning. Uttran är ett
exempel på ett sådant område.
Gamla generösa detaljplaner i t ex Tullinges tidiga villakvarter öppnar idag upp för bebyggelse som
förvanskar området. Skyddet är idag mycket begränsat för dessa bevarandevärda miljöer.

5.2 Infrastruktur
När nya områden planeras och byggs måste infrastrukturutvecklingen följa med. Särskild hänsyn
bör dock tas till värdefulla grönområden. Dagens infrastruktur är otillräcklig. De centrala
genomfartsvägarna och anslutningarna till det regionala vägnätet är sedan länge för hårt ansatta
liksom pendeltågsstationen, busstrafiken, infartsparkeringen. I rusningstrafik är det svårt att hitta en
P-plats och trängseln på pendeltågsstationen är minst sagt besvärande. Förbifart Tullinge är en
nödvändighet eller någon annan åtgärd som kan begränsa trafiken på den redan nu hårt
överbelastade Huddingevägen. Vi har ställt oss bakom förslaget till medfinansiering av förbifart
Tullinge.
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Förtätningen av Tullinge Trädgårdsstad medför ökat tryck på Katrinebergsvägen och ger
trafikstockningar mot Glömstavägen och Flemingsbergsleden. Nya lösningar behövs.
Bussnätet behöver byggas ut och turtätheten ökas framför allt mot Riksten.
I Tullinge ser vi hur många vägar är undermåliga pga. ordentliga vintrar. Vi är beredda att satsa mer
på underhåll av det kommunala vägnätet samt våra gång- och cykelvägar. Kommunen måste bli
bättre på att prioritera löpande underhåll och lösa trafik- och miljöproblem. Vi investerar hellre i
dessa grundläggande områden framför ytterligare satsningar på upplevelseindustri.

5.3 Trafiken
En viktig aspekt av miljöfrågorna är trafiken. Trafiksituationen i Botkyrka är på flera ställen
bekymmersam. Vi ser, som tidigare nämnt, den belastade pendeltågsstationen och hur
infartsparkeringarna är otillräckliga. Det är knappast en hållbar utveckling. Vi har en bekymmersam
och kaotisk trafiksituation med en tät trafik och långa köer på genomfarten. Utsläppen och
bullernivån är oacceptabla. Genom smarta åtgärder kan vi få trafiken att flyta bättre. En sådan kan t
ex vara att öppna Åvägen för trafik från Tullinge till Hågelbyleden. På så sätt slipper man farliga
korsningar och investeringen torde kunna hållas på en mycket acceptabel nivå. Projektet borde
kunna genomföras tämligen snabbt eftersom ingreppen bedöms måttliga. Denna åtgärd förkortar
troligen restiden för många Tullingebor med ca 10 minuter per dag, och utslaget på ett år blir det
ganska många timmar. Och som tidigare nämnt är Förbifart Tullinge en nödvändig satsning på
infrastrukturen. Till dess att denna förbifart är verklighet måste vi satsa på små och effektiva
förbättringar. Hela sträckan på väg 226 som går från Flaggplan i Tullinge måste prioriteras.
Vi vill även kommentera Riksten som är ett av Storstockholms största utbyggnadsområden för
bostäder om inte det största. Ändå saknas det från Botkyrka kommuns sida en helhetssyn för
trafiken inom Rikstenområdet. Det finns dessutom fortfarande inget beslut om trafiken till och från
Riksten, den sk förbifart Tullinge, trots detta fortsätter utbyggnaden i oförminskad takt.
Botkyrka kommun gör det för lätt för sig genom att överlåta ansvaret för den interna trafiken till
exploatören som i sin tur efter försäljningen överlåter driften på små samfälligheter. Området får
därför delvis karaktären av ”Vilda västern”, där man gör lite som man vill och det är den starkes rätt
som gäller. Botkyrka kommun borde i stället tidigt i exploateringsavtal med aktörerna i området
tydligt reglerat förutsättningarna för en stadsmässig gatutformning i Riksten. T ex skulle en bättre
gestaltning av gaturummen, med smalare körbanor och kantstensparkering samt alléträd som
avskiljer trottoaren, ge en betydligt säkrare och trevligare boendemiljö. Istället har man nu en
vägstruktur med stora breda vägar med öppna asfaltsytor som inbjuder till höga hastigheter.
Vi efterlyser att man generellt inom förvaltningen gör en djupare konsekvensanalys innan
parkeringsförbud längs vägar i Tullinge beslutas. Man måste väga in helheten, och ställa eventuell
vinst mot konsekvens. Faktorer som förenkling för snöröjning skall t ex inte automatiskt leda till Pförbud året runt.

5.4 Värna de gröna kilarna
Majoriteten skriver att Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där
miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling
samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för alla.
De gröna sammanhängande kilarna är viktiga att värna. Tullinge har stora och fina grönområden.
För att Tullinge ska förbli attraktivt som boendeområde måste vi bevara och utveckla de fina
naturområden som finns. Närhet till natur främjar hälsa och skapar möjlighet till avkoppling i en
annars stressig vardag.
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Eftersom kilarna spänner över flera kommuner är samarbete mellan kommuner viktigt.
Tullingepartiet ser positivt på att starta ett programarbete tillsammans med Salem och Huddinge
kommun för att säkerställa Bornsjökilens naturvärden och funktion. En mellankommunal
diskussion om planeringsfrågor är nödvändig och i en framtida Tullinge kommun ser vi fram emot
att fortsätta samarbetet med närliggande kommuner angående Bornsjökilen såväl som
Hanvedenkilen.

5.5 Tullinges vatten
Det är viktigt att vi värnar om vårt vattenskyddsområde och bevakar potentiella hot mot tillförseln
av friskt vatten till Tullinge vattenverk. Det har under senare tid uppdagats flera ärenden som direkt,
eller på längre sikt riskerar att förstöra möjligheterna för Tullinge vattenverk att producera rent
vatten.
Utbyggnaden av området Riksten sker på ett område där hantering av farligt gods och avfall har
skett under lång tid. I försvarets regi har åtskilliga ton miljögifter hamnat i mark i och omkring
gamla F18 området. Gifter som t.ex. PFOS har nu registrerats i Tullinge vattenverks anläggning och
dessa kan med stor sannolikhet kopplas ihop med försvarets tidigare verksamhet och den pågående
markexploateringen vid Riksten. Detta är en möjlig konsekvens av exploateringen av det gamla
flygflottiljsområdet. Vi måste långsiktigt bevaka så att inte människor eller miljö utsätts för fara
p.g.a. ovarsamhet vid utvecklandet av den nya kommundelen Riksten. Tullingepartiet menar att
man måste beakta historiken bakom den mark som nu exploateras när man väljer i viken omfattning
och med vilka metoder detta får ske.

5.6 Närmiljö
Miljö innebär för Tullingepartiet även vår närmiljö. D.v.s. hur det ser ut där vi bor och verkar.
Vi alla inklusive kommunen och dess tjänstemän måste inte bara ha stora visioner och höga
målsättningar, vi måste också försöka att i vår vardag värna om miljön i stort såväl som smått.
Tullinge har många fina och stora strövområden. Tullinge har stora och fina grönområden samt en
vacker och ren sjö, med förbindelse till Mälaren. Dessa tillgångar är uppskattade av många och en
viktig faktor till Tullinges attraktiva karaktär. Vi måste därför värna om dessa grönområden som
lockar människor att bo och leva i Tullinge. Tullinges skogar och grönområden ska inte förtätas
med höghus. Att bevara våra grönområden är en klok strategi som är lönsam ur både ett ekologiskt
och ekonomiskt perspektiv.
Inom målområdet skrivs det att Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Miljömål har
ofta karaktären av att människor ska sluta köra bil, sluta köpa varor som inte produceras i Sverige,
sluta resa utomlands och sluta äta kött. Det är bra med ambitiösa mål men vi måste också vara
realistiska och ta hänsyn till verkligheten. Majoriteten har mycket ambitiösa mål som vi också
delar. Men för den lokala medborgaren är det centralt att arbeta med de mindre frågorna som berör
dem i vardagen. Hushåll har ofta två bilar osv. Tullingepartiet står bakom stora visioner om miljön
men för den lokala medborgaren är det centralt att arbeta med de mindre frågorna som berör dem i
vardagen. Ambitiösa klimatvisioner ska vara på riksnivå. För kommunmedborgarna är det viktigt
med närmiljön, även om dessa två inte är ömsesidigt uteslutande. Vi har kommuner för att vi skall
kunna påverka vår näromgivning. I vårt lilla närsamhälle betyder de stora svepande visionerna
mindre. Miljö innebär för Tullingepartiet även vår närmiljö dvs. hur det ser ut där vi bor och verkar.
Tullinge ska vara ett miljömässigt föredöme där vi tar ansvar för kommande generationer.
Tullingepartiet kommer arbeta för att miljöaspekten ska belysas i högre utsträckning än idag.
Medborgarna i Tullinge kommun skulle märka skillnaderna på det små, vardagliga detaljerna.
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5.7 Trygghet
Trygghet är nära relaterat till miljö. En bra miljö bidrar till att medborgarna upplever en större
trygghet. Vi är beredda att arbeta för en ”nollvisionstanke” mot klotter och nedskräpning.
Stockholms stad har en policy som bl.a. innefattar en garanti om klottersanering inom 24 timmar.
En liknande policy bör även finnas i en framtida Tullinge kommun. Tullingepartiet kommer arbeta
för en trygg miljö för alla medborgare. Ökad trygghet för våra elever ska prioriteras!
Trygghetsarbete behöver inte kosta stora summor, vi kan göra mycket genom att ”arbeta i det lilla”.
Vi vill därför se ett ökat stöd till nattvandrade och olika frivillighetsföreningar. Det är av stor
betydelse att dessa grupper har ett nära samarbete med polisen och kommunens förvaltningar.
Aktörssamarbeten fungerar rent generellt tillfredsställande då det i flertalet avseenden existerar en
tydlig och konstruktiv dialog parterna emellan. Dialogen i sig möjliggör förbättrade förutsättningar
för framväxten av tillit och i ett vidare perspektiv kan tilliten möjliggöra ökade former för dialog
och ömsesidigt samarbete. Trygghetsvandringar i olika delar av kommunen kan ge underlag för
vidare åtgärder.
Vi är övertygade om att det är svårare att arbeta med trygghetsfrågor i nuvarande Botkyrka eftersom
kommunen inte är lika avgränsad som om Tullinge skulle vara egen kommun. Skilda områden har
olika typer av problem som kräver olika strategier. Naturligtvis går det fortare att få till en
förändring i en mindre kommun. En ökad närdemokrati stärker hela samhället, gör det tryggare,
stabilare och attraktivare.

6. Kultur och kreativitet ger kraft
Kultur är betydelsefullt även om det inte tillhör välfärdens kärna. Vi i Tullingepartiet anser att
medborgare måste få förutsättningar att få utlopp för sin kreativitet. Det är dock viktigt att utbudet
av kultur stämmer överens med medborgarnas efterfrågan.
Kulturen ska innebära valfrihet. Botkyrkas kulturliv ska vara variationsrikt. Vi vill prioritera
verksamhet som är efterfrågad och riktar sig till en bred grupp av kommunens invånare. Tullinges
främsta kännetecken för kultur och fritid ska vara ett berikande föreningsliv.
Botkyrka behöver, förutom bättre utvärderingar, bli bättre på att lyssna in önskemål från föreningar.
Tullingepartiet vill arbeta med att utveckla och underlätta för ideella föreningar inom idrott, kultur
och fritid. Konstgräsplanen vid Trädgårdsstadsskolan är ett bra projekt med det finns mycket mer
att göra! FBI Tullingehallen är t ex i dåligt skick och behöver åtgärdas.
Kommunens idrottsverksamhet är viktig. Regelbunden fysisk aktivitet ger betydande hälsovinster.
Idrotten ger ungdomar en meningsfull fritid. Det måste finnas bra förutsättningar för barn och
ungdomar i Tullinge att utöva idrott. Det är viktigt att kommunens anläggningar håller en god
standard. Kommunen måste även kunna hålla med tider så föreningar med bred verksamhet har
möjlighet att erbjuda ungdomar bra tider som skapar möjligheter att kombinera idrott och skola.

6.1 Majoritetens kultursatsningar
Majoriteten i Botkyrka gör, i jämförelse med andra kommuner, stora satsningar på kultur. Den
grundläggande frågan bör vara huruvida dessa satsaningar är förankrade hos medborgarna. Är
Botkyrkaborna mer intresserade av kultur jämfört med andra? Det är tveksamt. Stora
kultursatsningar måste finansieras, ibland genom nedskärningar inom t ex skola och omsorg. Det är
inte rimligt att göra dessa satsningar när det finns stora behov av anslag till skolor, omsorg och
vägar. I Tullinge är t ex många skolor i behov av upprustning.
Återigen är indikatorerna, även inom detta målområde, mycket svepande. Ett exempel är indikatorn
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”andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter”. Vad är en kulturaktivitet? Hur mäter vi detta?
Människor kan ta del av kultur på sätt som inte framgår av mätningar. Kultur är ett brett begrepp
som inrymmer mer än enbart cirkus och gatuteater. Kultur kan betyda mycket såsom bl.a. konst,
litteratur, musik, teater, film, foto, hantverk och så vidare

6.2 Ta tillvara på den kultur och fritid som finns
Det behövs inte alltid stora och dyra kulturprojekt för att skapa bra fritidssysselsättningar. Mycket
finns redan i vår natur. Tullinge har många fina strövområden och en vacker natur med ett
fantastiskt utbud av en spännande och avkopplande miljö. Dessa tillgångar är uppskattade av många
och en viktig faktor till Tullinges attraktiva karaktär. Vi måste därför värna om dessa grönområden
som lockar människor att bo och leva i Tullinge. Tullinges skogar och grönområden ska inte
förtätas med höghus. Att bevara våra grönområden är en klok strategi som är lönsam ur både ett
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

6.3 Bidrag till föreningar
Bidrag ger föreningar möjligheten att arbeta mer målmedvetet med sin verksamhet. En av
svagheterna måste man dock vara medveten om, dvs. att verksamheter byggs upp kring ökade
bidragsberoenden.
Det är viktigt att alla föreningar likabehandlas. Vi vill se en jämlik fördelning av bidrag till
föreningar. Bidragen får inte inkräkta på konkurrenssituationen i Botkyrka och bidra till en
särbehandling. Därför är det inte lämpligt att öka bidragen till vissa föreningar som t ex Cirkus
Cirkör. Botkyrka bör iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på
konkurrensförutsättningarna. Rimligtvis bör bidragen successivt minska när organisationen
etablerar sig och tillslut kan stå på egna ben.

6.4 Idéhus
Majoritetens förslag om idéhus kan inte anses vara förankrat hos Tullingeborna. Det är helt fel att
planera för ett idéhus innan Tullingeborna har fått säga sitt. Tullingepartiet säger inte nej till ett
idéhus men kan inte stödja nuvarande förslag. Vi kräver att Tullingebornas åsikt tas i beaktande
innan beslut fattas.
Det räcker inte att köpa Tullingeborna med aktiviteter som t ex ett idéhus. Ansvarfull ekonomi går
ut på att hushålla med begränsade resurser. Ett helt nytt hus blir dyrt. Risken är att det att blir som
med Eklidshallen. Det fanns aldrig pengar till ordentligt underhåll, trots att vattnet strömmade in
genom det läckande taket år ut och år in och förstörde duschar och omklädningsrum med mögel.
Kostnadseffektivitet är ett nyckelord. Tullingepartiet eftersträvar allmänna lokal- och
administrationseffektiviseringar. Lokalytan ska passa verksamheten och vi ska inte ha tomma
lokaler. Vi ser därför hellre att kommunen utnyttjar befintliga lokaler. Vår utgångspunkt är att ta
tillvara de lokaler som redan finns.
Det är viktigt att politiker ställer satsningar i relation till varandra för att tydliggöra prioriteringar.
Vi anser att man ska ställa andra satsningar, som Tullingeborna gynnas av, mot förslaget om detta
hus. Vad kan vi istället göra för den summa som huset kostar? Om driftskostnaden skulle bli 7
miljoner kronor per år, hur många fler "potthål" kan vi reparera för den summan? Hur mycket bättre
väg- och grönområdes underhåll kan vi få för det? Vi anser att Tullingeborna bör få mer att säga till
om och om Tullingeborna tycker att pengarna, just nu, kan gå till annat så bör majoriteten
respektera detta.
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6.5 Skidtunnel
Tullingepartiet är positiva till att skapa förutsättningar och utveckla skidåkningen vid Lida.
Botkyrka kommun bör dra mer nytta av varumärket Lida Friluftsgård. Vi vill förbättra,
marknadsföra och utveckla verksamheten mer. Därför stödjer vi en ökad information, genom bättre
skyltning och information på hemsidan om de utmärkta möjligheter till skidåkning som finns i
kommunen. Däremot finns det många frågetecken runt hur en skidtunnel skulle finansieras samt hur
det påverkar miljön. Ur ett miljöperspektiv är det osäkert om tunnelprojektet påverkar utvecklingen
av området på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt. Det är inte heller ekonomiskt ansvarsfullt
då projektet innebär stora risker. Tullingepartiet stödjer inte förslaget baserat på den information
som finns tillgänglig.
Folkpartiet skriver om att kommunen bör undersöka om det går att bygga en utomhusbassäng i
kommunen, t ex i Storvreten. Medborgarförslag har lagts om detta och en utomhusbassäng skulle
vara intressant att ha i Botkyrka. Vi instämmer i detta och platsen för denna skulle kunna vara i
Lidaområdet där vi satsar på en utomhusbassäng för hela Botkyrka – vilket borde attrahera många
invånare från kommunen. Precis som med idéhuset är det viktigt att politiker ställer satsningar i
relation till varandra för att tydliggöra prioriteringar. Vi anser att Tullingeborna bör få mer att säga
till om och flera alternativ att välja på.

7. En effektiv kommunal organisation
Vi noterar en oroande utveckling i Botkyrka där de administrativa tjänsterna ökar. Det är inte en
hållbar utveckling. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande ska vara värdeord för
Tullinge kommun. En möjlighet är att rekrytera kompetenta personer, som är villiga att arbeta med
mer än en sak och som kan tänka sig att kombinera olika kompetenser. Det kombineras med att
experter anlitas när så behövs. Utredningen beräknar 150 årsarbetare i centrala funktioner vilket är
högt. Tullinges ambition är att ha en slimmad, effektiv organisation som stödjer och utvecklar
kärnverksamheten. Vi bedömer den till max 75 personer.

7.1 Kommunens storlek
Botkyrka kommun, med sina snart 90.000 invånare, lider av sin storlek och det sätt organisationen
hanteras idag. En delning av den tungrodda kommunen skulle vara till fördel för både Tullinge och
övriga Botkyrka och ge förutsättning för nya kommuner där man bättre kan ta till vara
medborgarnas engagemang och synpunkter i lokalt förankrade beslut. Detta torde förbättra
möjligheterna till en hållbar utveckling av såväl Tullinge som övriga Botkyrka. Ekonomiskt
omfattas Botkyrka redan idag av det svenska skatteutjämningssystemet, vilket innebär att alla
kommuner ska ha minst 115 % av medelskattekraften i Sverige. En kommundelning betyder alltså
ingen ekonomisk förändring för Botkyrka kommun utan Tullinge, vilket också
kommundelningsutredningen tydligt visat på. Med sina snart 17.000 invånarna blir Tullinge större
än en medelstor kommun i Sverige och större än alla nybildade kommuner i Mälardals-området
som Salems, Nykvarn, Trosa, Gnesta och Knivsta kommun.
I en medelstor kommun är exempelvis inte behovet av diverse områdesutvecklare lika stort som i en
stor och spretig kommun med delar som har inbördes olika behov. I den medelstora kommunen kan
överflödiga tjänster minskas vilket ger ökade resurser till mer angelägna verksamheter som skola,
vård och omsorg. I Tullinge kommun kommer det inte vara ett självändamål att ha en bred
kompetens, utan den kompetens som behövs.
En annan möjlighet är att samarbeta över kommungränserna genom att dela på vissa kompetenser.
Kommuner kan skaffa sig specialkompetens kring olika frågor för att sedan sälja kompetens till
varandra. Det är naturligt att kommuner är olika bra inom olika områden. Bägge kommunerna bör
därför specialisera sig på respektive verksamhet, och sedan byta med varandra för att tillgodogöra
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sig den andra. På så sätt blir verksamheten mer specialiserad med högre kompetens och man
kommer runt problemen med att inte kunna anställa arbetskraft på halvtid pga.
pensionsförhållanden.

7.2 Storleken på den politiska organisationen
I en ny statlig utredning, Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30), föreslås det bland annat att
små kommuner ska få minska storleken på sina kommunfullmäktige. Golvet för hur få ledamöter ett
kommunfullmäktige måste ha sänks från 31 till 21 stycken för de minsta kommunerna. Det är en
bra idé. Enligt utredningens förslag skulle kommuner som har mellan åtta och sexton tusen
innevånare som minst ha 31 ledamöter. Om de blir verklighet, kommer det att ha stor påverkan på
hur kommunerna styrs.

7.3 Driftsformer
Kommuner ska syssla med de frågor som direkt berör den lokala medborgaren t.ex. skola,
barnomsorg/äldreomsorg, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, gator och vägar,
vatten och avlopp, plan- och byggfrågor osv. Därför anser vi att övrig verksamhet vid efterfrågan,
med fördel kan skötas av andra aktörer. De kommunala verksamheterna måste hålla en hög kvalitet
samt bli effektivare. Följande exempel är ett antal förslag till besparingar i Tullinge kommun:
Verksamhet ska konkurrensutsättas i större utsträckning. Driftsformerna bör ses över för en bättre
kostnadseffektivitet. Detta frigör mer resurser till skola, vård och omsorg. Tullingepartier skiljer sig
dock från vissa andra oppositionspartier som i princip vill konkurrensutsätta all verksamhet.
Privatisering är inget mål för Tullingepartiet – vi vill uppnå bättre effektivitet och mer nytta för
medborgarna.
Med en effektivare verksamhet kan vi minska skulderna. Första steget bör vara att pröva vilken
verksamhet som kan drivas i privat eller kommunal regi. Det är inte rimligt att kommunen bedriver
verksamhet som ständigt går med förlust, vänder sig till en liten grupp av människor och inte utgör
kärnverksamhet. Detta är inte en ideologisk fråga utan snarare en fråga om sunt förnuft. I grunden
handlar det om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.
Tullingepartiet ser ständigt ärenden med en likartad problematik där en vårdslös hantering av
skattebetalarnas pengar snarare är regel än undantag. Mönstret är desamma. Historien visar att
underskott ofta är vanligt förekommande. Vi är oroade över denna utveckling. Stora underskott
vittnar om brister i den ekonomiska hanteringen och då det bör ses som ett misslyckande är det inte
rimligt att skjuta till pengar. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att ytterligare underskott inte
uppstår. Vi kräver att en noggrann verksamhetsanalys genomförs för att säkerställa kommunens
ekonomi. Att skjuta till mer pengar i ett osäkert läge är inte ansvarsfullt och nyttan för
kommuninnevånarna är tveksam.
Vidare är det rimligt att alla de kommunala bolagens verksamhet granskas ingående. Vår
uppfattning är att verksamheten vid Lida bör avskiljas från Upplev Botkyrka ABs övriga
verksamhet. Lidas verksamhet är av helt annan karaktär och vi tror att de olika
verksamhetsgrenarna utvecklas bäst om de bedrivs i olika bolag. Då kan vi uppnå en mer effektiv
organisation.
Ett annat tydligt exempel är mångkulturellt centrum. Forskning kring migration och kulturell
mångfald är viktigt men inte en kommunal angelägenhet. Sådan verksamhet kan med fördel skötas
på en högre statlig nivå. Kommuner ska arbeta med de frågor som direkt berör den lokala
medborgaren t.ex. skola, barnomsorg/äldreomsorg, hälso- och miljöskydd, renhållning och
avfallshantering, gator och vägar, vatten och avlopp, plan- och byggfrågor osv.
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7.4 En kommundelning bidrar till effektivitet för hela Botkyrka
Vi är övertygade om att Tullinge som egen kommun kommer att ge positiva
organisationsförändringar i Botkyrka - genom nya samarbetsformer, arbetssätt och nytänkande.
När Tullinge blir en egen kommun kommer vi inte att avskärma oss. Delning av en kommun
betyder inte splittring, det betyder samarbete, men på lika villkor. Vi tror att det inte kommer att bli
sämre vare sig för Nya Botkyrka eller Tullinge vid en delning. Idag är Tullingepartiet det tredje
största partiet i Botkyrka kommun och vi sysselsätter många fritidspolitiker, alla från Tullinge i
Botkyrka kommun. Om alla politiker från Tullinge utgår, skulle Nya Botkyrka få ett antal nya
politiker
Faktum är att om Tullinge drar sig ur Botkyrka, påverkar det inte märkbart övriga Botkyrka
ekonomiskt. Det rör sig om mycket liten skillnad, jämför 45 356 kr/invånare i nya Botkyrka med 45
638 kr/invånare i nuvarande Botkyrka. Det betyder ett oförändrat ekonomiskt läge med en skillnad
inom felmarginalen. Botkyrka är alltså inte ekonomiskt beroende av Tullinge, som många har trott.
Egentligen finns det ingen risk att det blir sämre eftersom regeringen, som avgör frågan, beslutar
om en kommundelning endast om en sådan medför bestående fördelar.
Det blir inte dyr administration med Tullinge kommun. Kommundelningsfrågan är inget
nollsummespel. Både Botkyrka och Tullinge kommer få fördelar genom att båda går in med friska
ögon och fräscha idéer vid nybildandet av en kommun. Båda kommunerna får möjlighet att skapa
en administration som svarar upp mot alla de krav medborgarna har rätt att ställa. Tullinge kommer
kunna optimera på ett sätt som är praktiskt ogenomförbart i en organisation som redan är
färdigutvecklad.

7.5 Ekonomi
Kommunens ekonomi ska vara i ordning. Den kommunala upplåningen måste minska.
Skattekraftsutvecklingen i Botkyrka är problematisk. Det är oroväckande med ett så stort beroende
av inkomstutjämningen. Varje år erhåller Botkyrka kommun över en miljard kronor i olika
utjämningsstöd. Ett sådant beroende är givetvis inte sunt och utgångspunkten måste vara att minska
detta beroende. Från Tullingepartiets sida vill vi att en handlingsplan utarbetas. Kommunens
låneskuld och det kommunala borgensåtagandet måste minska.
Vad gäller den ekonomiska redovisningen är vi kritiska till att det inte framgår hur de kommunala
resurserna är fördelade mellan olika delar av Botkyrka. Investeringarna per kommundel borde
redovisas. Detta bör, med korrekta underlag, framgå av planen. Vi vet att detta diskuteras och om
man vill visa att det inte är snedfördelat bör det inte vara några problem att redovisa dessa siffror.
Då skulle vi få en tydligare och bättre grund att ta ställning till.
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8. Tullingepartiets ekonomi 2013-2016 i sammanfattning

Driftsammandrag1
Mnkr

Budget 2012

Summa 2013

Summa 2014

Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Serviceförvaltningen

-250,4
11,3
3,3

-258,7
11,3
3,3

-269,8
11,3
3,3

Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-129,6
-0,5
-9,2

-142,3
-0,5
-10,5

-152,4
-0,5
-10,9

Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnd
Utbildningsnämnd

-189,7

-197,3

-209,7

-185,9
-1945,4

-192,4
-2045,9

-199,5
-2143,0

Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Revision

-490,2
-829,9
-3,3

-505,7
-876,2
-3,5

-519,9
-920,5
-3,7

5,0
-10,4

10,0
-9,9
0,0
-4218,3

15,0
-9,9

Effektiviseringar
KS/KF förfogande
Övrigt
Summa totalt

-4024,9

-4410,2

1

	
  Vi	
  instämmer	
  i	
  princip	
  i	
  majoritetens	
  förslag.	
  Men	
  pengarna	
  som	
  redan	
  finns	
  måste	
  användas	
  effektivare.	
  Lösningen	
  
är	
  inte	
  enbart	
  mer	
  resurser	
  utan	
  en	
  kommundelning	
  måste	
  komma	
  till	
  för	
  bättre	
  effektivitet.	
  Vi	
  anser	
  oss	
  ha	
  frihet	
  att	
  
presentera	
  egna	
  förslag	
  när	
  den	
  tiden	
  kommer.	
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Investeringssammandrag2
Budget
2012

Mkr

Förslag
2013

Förslag
2014

Förslag
2015

Förslag
2016

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd

-34,4
-36,6
-287,6

-24,1
-30,0
-123,0

-15,0
-30,0
-93,0

-20,0
-31,0
-108,0

-18,0
-33,0
-97,0

Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknads- o
vuxenutbildningsnämnd
Utbildningsnämnd

-17,0

-6,0

-4,0

-11,0

-13,0

-2,0
-26,4

-2,5
-148,0

-2,0
-88,0

-2,5
-184,0

-2,5
-39,0

Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd

-3,1
-7,9

-3,0
-207,0

-3,0
-69,0

-3,0
-26,0

-3,0
-151,0

-44,5

-35,0

-40,0

-20,0

-459,5

-578,6

-344,0

-405,5

Avsatt för särskilda ändamål
Summa totalt

-356,5

2

	
  Vårt	
  förslag	
  bygger	
  på	
  mer	
  satsningar	
  på	
  kommunal	
  kärnverksamhet	
  framför	
  upplevelseindustrin.	
  Vi	
  anser	
  att	
  det	
  
inte	
  avsätts	
  tillräckligt	
  med	
  resurser	
  för	
  att	
  kunna	
  sköta	
  det	
  löpande	
  och	
  planerade	
  underhållet	
  i	
  hela	
  kommunen.	
  
Därför	
  vill	
  vi	
  satsa	
  mer	
  på	
  t	
  ex	
  ökade	
  resurser	
  till	
  samhällsbyggnadsnämnden.	
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Resultaträkning
Mnkr
Nämndernas verksamhet
Interna och gemensamma
poster
Avskrivningar
S:a verksamhetens
nettokostn
Skattenetto
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Res. efter skatt och
finansnetto
Pensionskostnader från
avsättn
Balanskravsresultat
Utrymme för investeringar
Utlagd ökning
driftkostnader
Resultat i % av
skatteintäkter
Balanskravsresultat i %
Resultat = 3 procent

Utfall
2011

Budget Förslag
2012
2013

Förslag
2014

Förslag Förslag
2015
2016

-3 859,5

-4 024,9 -4218,3

-4 410,2

-4 577,2 -4 749,2

314,7

291,5

297,0

307,0

318,0

331,0

-190,4

-194,0

-205,0

-210,0

-215,0

-220,0

-3 735,3

-3 927,4 -4126,3

-4 313,2

-4 474,2 -4 638,2

3 871,3

4 014,7 4 186,4

4 334,7

4 514,5 4 709,5

-224,4
237,4

-129,0
131,0

-21,0
25,0

-29,0
25,0

-41,0
25,0

-52,0
25,0

148,9

89,3

64,1

17,5

24,3

44,3

148,9

17,5
106,8

20,0
84,1

22,5
40,0

25,0
49,3

27,5
71,8

339,3

300,8

289,1

250,0

264,3

291,8

54,5

215,4

193,4

191,9

167,0

172,0

3,8
3,8
116,1

2,2
2,7
120,4

1,5
2,0
125,6

0,4
0,9
130,0

0,5
1,1
135,4

0,9
1,5
141,3

Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att
•

Att fastställa Tullingepartiets förslag till flerårsplan för perioden 2013-2016.

Botkyrka 2012-06-14

Anders Thorén (TuP)
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Moderaternas förslag till flerårsplan
2013-2016.
Budgetramar.

Driftsammandrag

Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Serviceförvaltning (nämnd)
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutb.
Utbildningsnämnden

S+V+MP

M

Diff

2013

2013

-258,7

-250

8,7

11,3

11,3

0

3,3

3,3

0

-142,3

-150

-7,7

-0,5

-0,5

-10,5

Noter

S+V+MP

M

2014

2014

-269,8

-255

14,8

11,3

11,3

0

2

3,3

3,3

0

3

-152,4

-160

-7,6

0

-0,5

-0,5

0

-10,5

0

-10,9

-10,9

0

-197,3

-197,3

0

4

-209,7

-209,7

0

-192,4

-190

2,4

5

-199,5

-198

1,5

-2045,9 -2032,9

13

6

-2143

-2130

13

1

Diff

Socialnämnden

-505,7

-502,5

3,2

7

-519,9

-515,5

4,4

Vård- och omsorgsnämnden

-876,2

-885

-8,8

8

-920,5

-930

-9,5

-3,5

-3,7

-0,2

9

-3,7

-3,9

-0,2

10

10

0

10

15

15

0

-9,9

-12

-2,1

11

-9,9

-14

-4,1

Revision
Effektiviseringar
KF/KS förfogande
Övrigt
Summor totalt

0
-4218,3 -4209,8

0
8,5

0
-4410,2 -4397,9

0
12,3

Noter (driftsammandrag):
1: Årliga besparingar genom effektiviseringar samt lägre bidrag till icke kärnverksamheter.
Lägre driftsstöd för UBAB. 2013-2014 räknar vi med att en allt högre andel av MKC:s
finansiering kommer utifrån.
2: Från 2013 räknar vi med att IT-stödets överdebitering av UTBN har upphört.
3: Vi har en högre ambition för underhåll av gator/vägar, kortare handläggningstider för
bygglov samt i gestaltningsfrågorna: 2013 = 4,7 mnkr, 2014 = 5,6 mnkr. Utöver detta en
Tryggt & Snyggt satsning på 3 mnkr 2013, samt 2 mnkr 2014.
4: Omprioriteringar inom budgetram: Från kulturella mötesplatsföreningars grundbidrag tar vi
1,3 mnkr för 2013 samt 1,4 mnkr till utökade resurser på Kulturskolan. Drömdeg/Residence
Botkyrka 2013 = 0,2 mnkr till sommarlovsverksamhet för fritidsgårdarna.
Från Idéhus 2014 tar vi 6,8 mnkr samt Drömdeg/ Residence Botkyrka 2014 0,2 mnkr. Detta
fördelas till: kultur för äldre 0,4 mnkr, fritidsgårdarnas sommarlovsverksamhet 0,3 mnkr, ny
(hyrd lokal) fritidsgård i Broängen/Kassmyra-området 3 mnkr, fortsatt hyra och drift för
Tullinge biblioteks befintliga lokaler 1,3 mnkr samt 0,3 mnkr till uppfräschning av densamma,
nya läktare på Alby IP 0,4 mnkr, eftermiddagsverksamheten 10-12 åringar 1 mnkr och
slutligen utökad städning av idrottsanläggningar 0,3 mnkr.
5: Utökning av 1 mnkr 2013+2014 för innehållet i HAB-verksamheten, bl.a. sommaröppet.
Effektiviseringar overhead, för 2013: 3,4 mnkr samt för 2014: 2,5 mnkr. Vi menar även på
att vår och regeringens politik leder till att fler kommer in i stadigvarande arbete.
6: Minskande overhead, 2013-2014, 13 mnkr/år. Omprioritering inom budget, totalt 3,9
mnkr för: SL-kortsreform (2,4 mnkr), 1:1-program för skolår sex (1 mnkr) samt pilotprojekt
pekplattor i förskolan (0,5 mnkr, 250 st).
7: Lägre kostnader för försörjningsstöd än förväntat 2013, 3,2 mnkr. 2014: 4,4 mnkr. Vi
menar på att vår och regeringens politik leder till att fler kommer i arbete och färre i bidrag.
8: Utökade ramar för att möta behovet. För 2014 ingår även drift för ytterligare ett mindre
grupp- eller äldreboende. Vi omprioriterar även 5 mnkr inom befintlig budgetram genom bl.a.
effektiviseringar i administrationen. Dessa medel vill vi använda för att minimera risken för
vitesförelägganden. Vi har även en högre ambition kring måltider och nutrition. Vardagslivet
på våra särskilda boenden ska vara mer innehållsrikt.
9: Utökat revisionsanslag, 0,2 mnkr/år.
10: Vi har samma generella effektiviseringskrav som majoriteten. Utöver detta minskar vi även
på overheaden på ett par förvaltningar.
11: Vi anser att en större beredskap för oförutsedda utgifter kommer att behövas 2013-2014.
Detta pga omvärldsfaktorer, i ex. EU. Det behövs även en högre beredskap kring oväntade
effekter av befolkningsökningen. Ev. överskjutande medel läggs till årets resultat.

Investeringssammandrag S+V+MP
2013

Kommunstyrelsen

M
2013

Diff Noter S+V+MP
2014

Diff

-18,4

-16

2,4

-28,8

-28,8

0

-92

-97

-5

-29,1

-25

4,1

-27

-27

0

-122,5

-127,5

-5

Kultur- och fritidsnämnden

-7,5

-7,5

0

-4,7

-4,7

0

Arbetsmarknads- och
vuxenutb.

-2,5

-2,5

0

-2

-2,5

-0,5

Utbildningsnämnden

-144

-144

0

-87,5

-87,5

0

-3

-3

0

-3

-3

0

Vård- och omsorgsnämnden

-209

-209

0

-69

-99

-30

Avsatt för särskilda ändamål

-35

-35

0

-40

-40

Försäljningar

0

25

25

0

25

0
0
25

Summor totalt

-579,6

-555,5

24,1

-345,4

-353,5

-8,1

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Socialnämnden

1

M
2014

2

3

4

Noter (investeringssammandrag):
1: Minskat anslag för inköp av fordon under såväl 2013 som 2014. Vi vill upphandla
verksamheten och börja avyttra fordonsparken.
2: Ökad reinvestering VA.
3: Vi budgeterar för att bygga ytterligare ett (mindre) äldreboende eller gruppboende under
2014.
4: Avyttrande av kommunala fastigheter samt markförsäljningar, under 2013+2014.

bp
BOTKYRKAPARTIET

Yrkande
2012-06-14

§
Riksten friluftsstad – nytt ramavtal, planuppdrag etapp 4
(KS/2012:256)

Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera rubricerat ärende till kommunstyrelsen och berörd nämnd
Vi i BP har redan i inledningsskedet med planerna på utformningen av Riksten framfört att vi vill
ha en försiktig utbyggnad av området med ett lägre antal bostäder.
I ett tidigt skede tog vi fram att det kunde finnas förorenad mark i området med både rester av
flygbränsle och gammal asfalt med stenkolstjära under landningsbanorna från flygfältsepokens
dagar.
Det framkommer i handlingarna att det bl a förekommer markföroreningar och att det under 2011
upptäckts förhöjda halter av ämnet PFOS i både ytvatten och grundvatten. Betänkligheter uppstår
då det står att man har som mål att inte öka förorening av grundvattnet inom den del av Riksten
som ligger inom Tullinge vattenskyddsområde.
Vi anser att målet måste vara att inga föroreningar av grundvattnet skall få finnas inom
vattenskyddsområdet, därför bör såväl gestaltningsprogram som miljöåtgärdsprogram revideras
ytterligare.
Därutöver ställer vi oss mycket skeptiska till att en helhetslösning för trafiken med förbifart
Tullinge saknas, vilket kommer försvåra en fortsatt planläggning och utbyggnad av Riksten.

Ulla-B. Ludvigsson

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

Nils Junker

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

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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Kommunfullmäktige
2012-06-14

Anmälningsärenden (KS/2012:8)
Följande ärende anmäls till kommunfullmäktige:
- § 67 2012-05-22 – Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1
2012.

Dnr KS/2012:8

PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden
2012-05-22

§ 67
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 1 2012 (SN 2010:27)
Beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till
berörda mottagare.
Sammanfattning

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten gäller
beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), omsorg om äldre,
funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Numera ska även beslut
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporteras. Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Socialstyrelsen gå
till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas
till Socialstyrelsen. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

DnrSN/2010:27

TJÄNSTESKRIVELSE
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Socialförvaltningen
2012-04-27

Referens

Mottagare

Joachim Heimersson

Socialnämnden

Dnr SN/2010:27

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 1 2012.
Förslag till beslut

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till
berörda mottagare.
Sammanfattning

Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten gäller
beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), omsorg om äldre,
funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Numera ska även beslut
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporteras. Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Socialstyrelsen gå
till förvaltningssrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas
till Socialstyrelsen. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 62 557 Sms·0761 150203· E-post joachim.heimersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-04-27

Rapport av ej verkställda beslut kvartal 1 2012

111214
Kontaktfamilj

Flicka
Resursbrist. Kontaktfamilj föreslagen som
modern tackat nej till. Då modern har särskilda
krav av religiösa skäl har överenskommelse
gjorts att modern själv ska föreslå en kontaktfamilj.

111214
Kontaktfamilj

Flicka
Resursbrist. Kontaktfamilj föreslagen som
modern tackat nej till. Då modern har särskilda
krav av religiösa skäl har överenskommelse
gjorts att modern själv ska föreslå en kontaktfamilj.

111219
Helgkollo

Pojke
Resursbrist. Då barnet har särskilda behov utefter sin diagnos är det svårt att finna lämpligt
kollo. Rekrytering pågår.

110629
Kontaktfamilj

Flicka
Kontaktfamilj rekryterad. Uppstartsmöte inställt då föräldrarna ej gått att nå. Barnet är i
dagsläget jourhemsplacerat.

110629
Kontaktperson

Pojke
Resursbrist. Kontaktfamilj erbjuden 6:e februari som föräldrarna tackade nej till. Rekrytering pågår efter ny kontaktfamilj.

110906
Kontaktfamilj

Pojke
Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.

Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)

Inga beslut enligt LSS finns att rapportera
Lotta Persson
socialchef

2[2]
Dnr SN/2010:27
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Kommunfullmäktige
2012-06-14

Valärenden (KS/2012:10)
Inga avsägelser har inkommit
Beslut

Övriga val bordläggs:
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)
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)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)

Dnr KS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-06-14
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Dnr KS/2012:10

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
- förläng tiden för belysning på idrottsplatser, dnr KS/2012:308
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- utegym på eller nära Brunna IP, dnr KS/2012:309
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- ungdomsvänligare bänkar i Vretagårdsväg, dnr KS/2012:312
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- ångbåtsbrygga vid Tullinge strand, dnr KS/2012:313
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- motionsslinga vid Kärsby fotbollsplan, dnr KS/2012:314
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- rastgårdar för hundar i Tullinge, dnr KS/2012:315
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- förbättra lekparkerna i Hallunda och Fittja, dnr KS/2012:316
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
2012-06-14

- utöka öppettiderna för restaurang Orren, dnr KS/2012:317
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- Bygg utegym på strategiska platser i kommunen, dnr KS/2012:318
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden

2[2]

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Aytekin
ciftci
Aytekin ciftci

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Vi är många ungdommar som jobbar på restaurang
bransen och har inte tid och träna på dagarna. Vi vill
att träna på fredagars kvällar mellan kl 22 till 24. Vi
tycker att vi har rätt till detta och ber hjälp om det.
Vi behöver en fotbollsplan med lampor. Hoppas ni
kan ta på Alvar våra behov. Tack

Rubrik
Förnamn
Efternamn

aytekin ciftci

Namn

aytekin ciftci

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

ett problem med idrottsplatsers lampor på kväller.
lamporna släcks kl 10 eller 10.30 på Fittja och
Hallunda idrottsplatser.det är en barriär somstår
framför oss fot att spela!

Motivering

vi är en grupp anställda som jobbar på restauranger
eller pizzabutiker osv. vi vill spela fotboll på
fredagarskväller mellan kl 10. till 12.30 på fittja eller
hallunda eller nånstans. fredagskväller är viktigt för
den gruppen därför att bara den dagen och tiden
passar för alla. men tyvärr är lamporna släcks kl
10:30. de anställda har inte tid utan fredagar som
passar. jag hoppas att ni kommer att lösa det här
problemet så fort som möjligt. jag är förväntansfull
eftersom vi vill spela bara fotboll och att spela kan
inte vara svåraste sådan! annar blir det orättviss.!
mvh

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Aram
Alptekin
Aram Alptekin

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Hej,
Jag vill att kommunen bygger ett utegym på eller
nära Brunna IP.

Motivering

Många har inte råd att betala för ett gym och efter
en dialogforum fick jag veta att vi har bland den
sämsta hälsootalet i området. Ett utegym hade varit
ett av flera pusselbitar för att minska ohälsotalet i
norra delen av kommunen.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Eleni
Hovsepian
Eleni Hovsepian

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Hej! Jag har ett förslag om bänkar i vretagårdsväg ni
borde göra det lite mer ungdommsvänligare och
roligare område man blir alltid avvisad härifrån
eftersom det ända stället där det finns parker är
precis framför husen så där får man aldrig vara heller
varken med hund eller utan det finns ingenstans att
sitta heller med kompisar och så det är långt till
bussen det skulle bli mycket bättre med
bänkar,rastgård för hundar,papperskorgar, och ett
ställe för oss undommar vi behöver det! Dom gör
snart om våran ända fotbollsplan som vi har till ett
dagis till!!

Motivering

Jag känner mig utstött som ungdom i detta område,
jag och mina vänner blir avisade vi har ingenstans
att vara på här ute i vretagårdsväg det finns inga
bänkar alls nästan och det finns bara nån park som
är emellan hus som man knapt får sitta i utav
grannarna och man får inte ta dit hunden det är okså
lång att gå ifrån bussen men jag känner mig riktigt
utstött av folket här det känns som "att det inte finns
bänkar här för att man inte ska hänga här". snälla
hjälp mig tack i förhand.

Förnamn:

Laila

Efternamn:

Björnelius Leidersten

Namn:

Laila Björnelius Leidersten

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

Hej,
har förstått att för ett antal år sedan låg det en
ångbåtsbrygga intill (i mitten av) tullinge strand.
Varför inte återinföra den och visa vårt vackra botkyrka
genom att kunna ta en ångbåt innefrån stockholms stad ut till
oss.
Det skulle kunna vara ett bra sommararbete för ett flertal
ungdomar som kan hjälpa till med den befintliga markservicen
runt det här, sälja biljetter, försäljning ombord och städning
osv.

Motivering:

Det är ett utmärkt tillfälle för Botkyrka Kommun att återigen
visa hur öppna vi är för trender.
Även bra för botkyrka att kunna få in lite turist näring.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Päivi
Järvinen
Päivi Järvinen

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motionsslinga på ängen mellan vattenverket och
Kärsbyvägen, vid Kärsby fotbollsplan
Det är mycket folk som rör sig på ängen, allt från
hundrastare till barnfamiljer, skolungdomar och
andra motionärer. Mitt förslag är att man kan ställa
något sorts märke i form av sten eller annat
beständigt och underhållsfritt material var 100:e
meter längs stigen så att det är lätt att räkna
sträckan man går eller springer. Man kanske kan få
stora stenar från tunnelbanabygget.

Motivering

Med denna enkel åtgärd kan man sporra folk i alla
åldrar att röra sig mer.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Ingrid
Lundgren
Ingrid Lundgren

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Hej, jag tycker att det saknas rastgårdar för hundar i
Tullinge. Bra vore det om det fanns på fler ställen,
dels för att Tullinge är stort, dels för att det finns en
hel del hundar här. Kanske en belägen upp mot
Brantbrink/Riksten, en vid Solskensvägen (en väldigt
oanvänd grusplan med ett nästan helt staket finnes
redan) och en i Parkhem/Trädgårdsstad skulle räcka.

Motivering

Hej, jag tycker att det saknas rastgårdar för
hundägare i Tullinge. Det är inte tillåtet med
lösspringande hundar, men hundar behöver chans att
"rasa av sig" ofta för att må bra. Vi hundägare mår
också bra av att kunna släppa våra hundar på ett
"tillåtet" ställe, där ingen behöver titta snett på oss.

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Meshure
Kucuk
Meshure Kucuk

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Vi vill att lekparkerna ska förbättras i Hallunda och
Fittja.
Idag ser lekparkerna inte säkra ut.
Vi vill att ni ska se över våra lekparker och göra dem
bättre och säkrare för barnen.
I dagsläget är de tomma och folk klagar

Motivering

Det här är våra förslag:
Mera utbud av leksaker tex: gungbrädor, fler olika
rutschkanor, djurpussel (som finns i McDonald’s).
Flera sittbänkar för föräldrar samt fler
papperskorgar.
Att ni tar hand om lekparkens område tex: klipper
gräset och beskär träden för att det finns mycket
fästingar.
Byt ut sanden varje år eftersom det finns så mycket
skräp där tex.: fimpar och glasbitar.
MVH
Meshure,Carlos,Isak,Precious

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn

Jerry Hultman

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Restaurangen för Orrens servicehus.
Utöka orrens öppettider på restaurangen för att få in
mer pengar samt fler gäster.
Närheten till lokal producerad mat och minskad
klimatpåverkan gör maten godare samt kommer att
spara pengar för kommunen samt att de äldre ska
kunna få bra mat lokalt tillagad.
I Botkyrka jar vi råd att laga mat ej leverera mat i
Plastförpackningar till de äldre!
De äldre är inte hundar de är de som byggt upp vårt
välstånd!!!
Det ska kunna kosta lite pengar då de bidragit med
skatt och arbetstimmar under hela sin livstid.

Motivering

Bättre mat ger gladare äldre som ger oss alla Boende
i Botkyrka en trygg ålderdom samt ett humant
samhälle och klimatsmart på köpet.
Detta med lokalt lagad mat är alltid billigare i
längden!
Våra äldre är inte hundar och ska inte behöva äta
mat i plastförpackningar som bara skräpar ner och
bidrar med en större klimatpåverkan och större
slöseri med våra resurser! Rusta upp restaurangen
och fortsätt laga mat lokalt i huset! Börja inte köra
runt kall mat runt hela Botkyrka Kommun det är inte
försvarbart ur något perspektiv!!!

Medborgarförslag – Botkyrka kommun

2012‐05‐31

Från:
Mattias Siwertz

Förslaget:
Förslaget går ut på att bygga så kallade utegym i varierande storlek på strategiska platser runt om i
kommunen, i anslutning till befintliga motionsspår eller promenadstråk som nyttjas av
motionerande.
Motivering:
Stockholms‐ och Huddinge kommun har vid ett flertal platser anlagt så kallade utegym som lockar
många personer. Jag anser att även Botkyrka kommun ska göra detta och jag ska nedan redogöra
varför.
Till att börja med vill jag förklara begreppet utegym utifrån mitt perspektiv. Utegym är konstruerade i
trä eller metall och bygger på att man ska använda den egna kroppen eller exempelvis trästockar
eller liknande för att träna. På många ställen finns det enkla konstruktioner som möjliggör övningar
som marklyft, ryggdrag, armgång, situps, dips, bänkpress, axelpress, knäböj, räckhäv, upphopp och
balansträning. Man kan alltså med relativt enkla medel få en genomgående träningsform utan att
behöva sitta i olika maskiner i ett gym, fantasin sätter gränsen. Dessa utegym ska ses som ett tillfälle
till spontanidrott och användandet ska ej vara förenat med någon kostnad. Antingen samlar man
dessa funktioner på ett ställe, eller som ett annat alternativ sprider man ut dem längs ett
motionsspår.
Ett exempel på en spontanidrottsplats finns om man följer nedanstående länk:
http://www.stockholm.se/‐/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=275c88cf5f454e39a4e72b9782810366
Vad är då fördelarna med att anlägga utegym i Botkyrka?
 Man värnar om hälsan för de som bor i kommunen.
 En möjlighet för alla att komma åt den här typen av träningsform oavsett ålder eller inkomst.
 Locka fler personer till motionsspår och promenadspråk. Fler personer som rör sig på dessa
områden vilket kommer att öka säkerheten och tryggheten vid dessa ställen.
 Förhoppningsvis kan en ökad trygghet få fler personer att nyttja befintliga motions‐ och
promenadspår.
 Kostnaderna för att anlägga utegym ställt mot vinsterna i form av främjande av hälsa,
naturliga mötesplatser, ökad trygghet, och attraktivitet för kommunen borde vara
självtalande för ett genomförande av förslaget.

Förslagsvis kan utegym initialt anläggas vid följande platser:
 Brantbrink
 Lida
 Eriksberg
 Harbro
 Gångväg mellan Alby och Stendal

Mattias Siwertz

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige
2012-06-14

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
- Anslagstavlor – en demokratisk rättighet att föra ut sitt budskap till andra
(V), dnr KS/2012:319

1[1]

Anslagstavlor - en demokratisk rättighet
att föra ut sitt budskap till andra
Motion
2012.06.14

Möjligheten att på ett enkelt sätt förmedla information om möten och
aktiviteter, är viktig för vår kommuns förenings- och kulturliv. De allmänna
anslagstavlor som finns runtom i kommunen fyller en viktig demokratisk
funktion genom att vara platser där medborgare och föreningar kostnadsfritt kan
informera varandra om aktiviteter som sker i kommunen. Långt ifrån alla
föreningar har råd att köpa annonsplats på kommersiella ytor eller i
lokalpressen.
I Botkyrka finns det enligt webbkartan på kommunens hemsida 44 allmänna
anslagstavlor för kommunens 85 000 invånare. De är sällan placerade på de
mest välbesökta och strategiska platserna. Det saknas i princip helt väl
placerade anslagstavlor vid de stora kollektivtrafikstationerna och vid entréer
till centrumanläggningarna. Vidare har vi noterat att det exempelvis i Hallunda
och Norsborg finns fler anslagstavlor i anslutning till bostadsområden där man
köper sin egen bostad, medan det finns det färre anslagstavlor vid hyresrätterna.
Bristen på tillräcklig tillgång till anslagstavlor syns också i den illegala
affischering som görs på lyktstolpar, elskåp, papperskorgar och liknande.
Vi tycker också att kommunen skulle kunna bli bättre på att förmedla aktuell
information i våra bostadsområden via de allmänna anslagstavlorna. Kanske
skulle en del av anslagstavlorna kunna vara avsatt för information från
kommunen? Det får gärna också framgå att det är Botkyrka kommun eller
Botkyrkabyggen som äger anslagstavlan.

Vi yrkar
Att kommunen efter en inventering tar fram en plan för fler och bättre placerade
anslagstavlor.

Mats Einarsson (V)
Anna Herdy (V)
Bekir Uzunel (V)
Haider Raja (V)

