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§ 128
Svar på interpellation – Angående fartdämpning och ökad
trygghet på gång- och cykelvägen mellan NorsborgHallunda (L) (KS/2016:426)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0526 § 124 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande –
Angående fartdämpning och ökad trygghet på gång- cykelvägen mellan
Norsborg och Hallunda.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar interpellationen.
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§ 129
Kommunens delårsrapport 1 2016 (KS/2016:431)
Beslut

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari
– april 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden en utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor avseende etablering av förskolepaviljonger i Riksten. Finansiering sker ur investeringsanslaget till
kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 1 miljon kronor avseende
trygghetsarbete i Hallunda och Norsborg från kommunstyrelsen till
socialnämnden i 2016 års budget.
4. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 0,7 miljoner kronor avseende
trygghets- och säkerhetsarbete från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 2016 års budget.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel 2016
enligt nedan;
Belopp i tusen kronor
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Summa

190
4 155
2 465
3 190
10 000

Kommunstyrelsens beslut i ärendet:
1. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden
januari-april 2016 till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att
i samband med delårsrapport 2 2016 redogöra för vidtagna och planerade åtgärder i syfte att uppnå ett resultat i balans 2016.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 160 000 kronor från drift- till
investeringsbudget av det anslag på 4 miljoner kronor som medgivits
områdesgruppen Hallunda och Norsborg i tidigare beslut. Medlen fördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden 2 600 000 kronor, tekniska
nämnden 320 000 kronor och utbildningsnämnden 240 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 119 lämnat ett förslag till beslut.
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Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är positivt med 38 miljoner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en nivå som kan ses som
normalt vid denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på minus 10 miljoner
kronor, vilket är 18 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar ett positivt utfall med 25 miljoner kronor.
Prognosen över verksamheternas nettokostnader enligt resultaträkningen
innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner kronor. Sett enbart till
utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 36 miljoner kronor, medan de
gemensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot plus 8 miljoner
kronor.
Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 19 miljoner kronor, utbildningsnämnden
minus 12 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden minus 3 miljoner
kronor och tekniska nämnden minus 3 miljoner kronor.
Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser mot budget.
Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor högre än budget, vilket främst förklaras av att inkomstutjämningsbidraget förväntas ge ett högre
utfall.
Investeringarna bedöms öka under året och för hela 2016 komma att uppgå
till 640 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att
kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med
mellan 300-400 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-26.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-06-07
Ärende 119

Delårsrapport 1 (KS/2016:431)

Det är bekymmersamt att balanskravsresultatet inte ser ut att uppnås. Med SKL:s
prognoser i åtanke för åren 2018-2019, där kommunerna i genomsnitt förutspås behöva
höja kommunalskatten med 1,82 kr ser det etter värre ut.
Vi är vidare av uppfattningen att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade
underskotten. Vi menar att det alltid finns en effektiviseringspotential i stora
organisationer.
Sammantaget är delar av delårsrapporten mindre trevlig läsning. Fyra nämnder
prognostiserar tillsammans ett underskott på 37 miljoner kronor:
samhällsbyggnadsnämnden (-3 Mkr), vård- och omsorgsnämnden (-19 Mkr),
utbildningsnämnden (-12 Mkr), tekniska nämnden (-3 Mkr). Visst kan man till en del
hävda oförutsedda händelser, eller att det i vissa fall ”inte är så stora” avvikelser utifrån
nämndernas totalomslutning. Vi köper dock inte det som förklaringsmodell. Det är för
stora minusposter för ofta.
Nämnderna och förvaltningarna måste ha en bättre budgetuppföljning! Det ska oftare
och tätare ske så att man hinner dra i handbromsen i vissa delar av verksamheten och
vidta nödvändiga åtgärder – parera eller helst undvika begynnande underskott. KS
behöver, i ett mycket tidigare skede, få prognoser att ta hänsyn till för att på så sätt
kunna fatta beslut om eventuella tillskjutande av budgetmedel.
Det är illavarslande att se hur bristen på vissa yrkesgrupper har lett till en tuff
konkurrenssituation i hela länet, till förfång för kommunen visavi rekryteringen av
yrkesgrupper som ämneslärare, förskolelärare, socialsekreterare, planarkitekter och
bygglovshandläggare. Här behövs det nytänkande och krafttag.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 119: Kommunens delårsrapport 1, 2016 (KS/2016:431)
I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och komma att
uppgå till 640 miljoner kronor för hela 2016 samtidigt som kommunens egen upplåning beräknas
öka med mellan 300-400 miljoner kronor resterande del av året. Kommunens egen upplåning
uppgick i slutet av april i år redan till 442 miljoner kronor.
När det gäller investeringsutrymmet generellt sett, bör det ligga på en nivå som gör att det kan
finansieras utan ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan finansieras inom ramen för
respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och årsresultatet.
För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat
motsvara ca två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större
utsträckning än idag samtidigt som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart
för kommunen när upplåningen i alltför stor utsträckning ökar.
Fyra nämnder visar i prognosen ett underskott mot budget. De största avvikelserna
prognostiseras för Vård- och omsorgsnämnden på -19, 4 mkr och Utbildningsnämnden -12, 6
mkr samt Tekniska nämnden -2,9 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden -3 mkr. Det är viktigt att
åtgärder vidtas för att komma till rätta med de underskott som prognostiseras för nämnderna,
samt att dessa åtgärder utformas på ett sådant sätt att uppföljning och analys möjliggörs.
Utbildningsnämnden:
Utbildningsnämndens underskottet beskrivs främst handla om funktionskostnader för IT samt de
fördyrade kostnader som uppkommer till följd av den samordnade varudistributionen. Det
handlar bl.a. om att förvaltningens internbudget för funktionskostander inte varit säkerställd samt
att kostnadsutvecklingen anses vara hög gällande den digitala utbyggnaden. Ett mer långsiktigt
löpande arbete för finansiering och uppföljning av funktionskostnaderna behövs.
Gällande förskolor i Riksten så är inte paviljonger en optimal investering då det är bättre och
mindre kostsamt långsiktigt att bygga mer permanent. Kommunfullmäktige har redan sedan
tidigare medgivit ökat anslag om 3,5 miljoner kronor gällande yttre VA p.g.a. ett undermåligt
utfört arbete av anlitad entreprenör där man inte räknar med att få någon ersättning. Och nu
föreslås återigen en utökad budgetram med 1,5 miljoner kronor för att färdigställa paviljongerna.
Det är mycket viktigt att man följer upp denna dåliga upphandling och ställer hårda ekonomiska
krav gentemot entreprenören som inte utfört arbete på ett fackmannamässigt vis.

Vård- och omsorgsnämnden:
Vi konstaterar att Vård- och omsorgsnämnden visar på det högsta prognostiserade underskottet
av alla nämnder i kommunen. Totalt är det 19,4 miljoner kronor för helåret och handlar främst
om volymökningar som föranleder ökade kostnader för externa placeringar och vård-och
omsorgsboenden.
Det största underskottet gäller externa placeringar enligt SoL (9,1 miljoner kronor) och motsvarar
en volymökning mot budget på cirka 11 årsplaceringar. Kostnaderna för personlig assistans
bedöms också bli 7,7 miljoner högre än budget.
Att vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att minska underskottet är
bra, men vi ser ändå med oro att nämnden återigen hamnar en besvärlig ekonomisk situation,
som kan leda till att man inte kan leva upp till de åtaganden man har eller göra de nödvändiga
satsningarna på kvalitetsförbättringar och kompetenshöjande insatser för personal och chefer.
Tekniska nämnden:
För Tekniska nämnden beräknas avvikelse mot budget bli ca 2,9mkr. I slutet av 2015 upptäcktes
att en leverantör fakturerat kommunen med 6 miljoner kronor för icke utförda arbeten och dessa
krediterades och bokfördes istället för 2016 då bokslutet var gjort för 2015. Den verkliga
avvikelsen för 2016 är således 8 645 000 kronor.
Kommunstyrelsen blir mer involverad i uppföljningen av tekniska nämnden vilket vi anser vara
positivt. Ett investeringsråd inrättas också i kommunen som ska möjliggöra en förstärkt politisk
uppföljning av de byggprojekt som överstiger 15 miljoner kronor. Den stora mängden vakanta
tjänster är också en stor utmaning för förvaltningen när det gäller att kunna uppfylla mål och
genomföra alla de olika planerade åtgärderna och rekryteringen för dessa befattningar måste
påskyndas. Det är vår förhoppning att nämnden nu fortsättningsvis kommer få ta del av
redogörelser för samtliga delegationsbeslut, att helheten gällande fastighetsverksamhetens
investeringar och att färdigställandet av siffror presenteras i god tid för nämnden att ta beslut
samt implementera lokalförsörjningsprocessen.

Tumba 2016-06-07
Stefan Dayne (kd)
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§ 130
Bekräftelse av ingången borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser (KS/2016:418)
Beslut

1. Kommunfullmäktige bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
11 december 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Botkyrka kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Botkyrka kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 120 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun är en av cirka 280 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen bedriver upplåning och utlåningsverksamhet i
det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Av
föreningens stadgar framgår att villkor för medlemskap är att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga
medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Botkyrka kommun utfärdade
sin borgensförbindelse den 11 december 2006.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Botkyrka kommuns borgensåtagande
kommer således att löpa ut i december 2016. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet behöver Botkyrka kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fatta ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är
gällande, samt därefter underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare
en tioårsperiod.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-24.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 131
Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra stockholmsregionens
va-verksaktiebolag (Syvab) (KS/2016:419)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolags låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 112 350 000 kronor, jämte därpå följande
ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en borgensram för år 2016 på
112 350 000 kronor.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 121 lämnat ett förslag till beslut.
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (Syvab) ägs gemensamt
direkt eller indirekt av sex kommuner (Botkyrka, Stockholm, Nykvarn, Salem, Södertälje och Huddinge). Botkyrka kommun är sedan lång tid, genom
konsortieavtal, borgensman för Syvabs lån upp till ett belopp om 112 350
000 kronor av bolagets totala borgensram om 460 000 000 kronor.
En uppdatering av borgensbeslutets formulering är nödvändig för att dels
följa bakomliggande ägaravtal och dels uppnå de krav på beslutsformuleringar om proprieborgen som långivare ställer.
I Ettårsplan 2016 beslutades om en borgensram på 90 miljoner kronor för
Syvab år 2016. Underlaget för rambeslutet var dock felaktigt. I underlaget
till beräkningen av borgensramen saknades ett befintligt lån med tillhörande
borgen från Botkyrka kommun. Den beslutade ramen är därför för låg och
behöver höjas till 112 350 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-24.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 132
Tilläggsanslag - Yttre VA Rikstens skola (KS/2016:380)
Beslut

Kommunfullmäktige medger 3,5 miljoner kronor i investeringsmedel för
ombyggnad av yttre VA för Rikstens skola. Investeringsmedel överförs till
tekniska nämnden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 122 lämnat ett förslag till beslut.
När etapp 1 av Rikstens skola byggdes anlitades entreprenörer för montage
och installation av VA-ledningar. Detta arbete genomfördes inte fackmannamässigt av anlitade entreprenörer. Avloppsrör ligger på fel höjder vilket
resulterar i igensatta avloppsrör vilket i förlängningen kan generera
vattenskador i skolan. Tekniska förvaltningen spolar för närvarande rören
varje vecka för att förhindra igensättningar och för att minska risk för
vattenskada. I längden anses spolning vara en dyr lösning vilket resulterar i
att Botkyrka kommun måste utföra åtgärder där omdragning av de yttre VAledningarna genomförs. Åtgärderna bedöms nödvändiga och beräknas kosta
3,5 miljoner kronor.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-03, § 33.
Tekniska förvaltningen har lämnat en kompletterande skrivelse daterad
2016-05-25.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-06-07
Ärende 122

Tilläggsanslag – Yttre VA Rikstens skola (KS/2016:380)

Vi var och är starkt kritiska mot den politiska majoriteten i Botkyrka (S+V+MP) efter
vad vi menar var en historiskt skarp revisonsrapport av kommunens investeringsprocess
inklusive lokalförsörjningsprocess. Rapporten visar tydligt att styrningen,
informationen, uppföljningen och kontrollen enligt revisionen är; ”oacceptabelt,
obegripligt, otillfredsställande, bristfälligt” med mera.
Beslutet att bevilja ansvarsfrihet för nämnden var likaledes förkastligt och
uppenbarligen snarare politiskt än sakligt motiverat.
Bristerna bedöms ha inverkat menligt på exempelvis kostnaden kring flera
fastighetsinvesteringar. Hur mycket av de nästan 2,5 miljarder kronorna som har lagts
på investeringar under åren 2009-2014 (enligt kommunens årsredovisningar) har
försvunnit i onödan? 250 miljoner? Ännu mer?
Detta är dessutom brister som revisionen har påpekat i 4-5 år, hur mycket har inte detta
kostat skattebetalarna totalt sett under dessa år? Vi befarar, med tanke på vad rapporten
visar, att vare sig majoritetens politiker eller tjänstemän ens kan svara på den frågan.
I majoritetens flerårsplan slog man sig för bröstet för att man ska investera tre miljarder
kronor de kommande åren, bl.a. i skolorna. Men hur mycket kommer det egentligen att
kosta med tanke på de brister som revisonen så tydligt pekar på? Eller hur mycket
mindre borde det kosta?
I det förliggande ärendet är det tydligt att det är den tekniska förvaltningen som ytterst
är ansvariga för den uppkomna situationen. Det enda ljuset i tunneln är att detta
åtminstone inte belastar utbildningsförvaltningen ekonomiskt.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Ärende 122:

Särskilt yttrande
2016-06-07

Tilläggsanslag – Yttre VA Rikstens skola

Vi har tidigare påtalat bristerna i tekniska förvaltningen. En historiskt skarp revisionsrapport visade
på bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Beslut har inte rapporterats och
slutredovisningar har saknats i projekt värda hundratals miljoner kronor. Tullingepartiet delade
revisorernas uppfattning om att tekniska nämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet.
Befintligt ärende sätter återigen strålkastarljuset på problemen i tekniska förvaltningen. Kontrollen
och uppföljningen har inte varit tillräcklig vid installation av VA-ledningar till Rikstens skola. Att
entreprenörens arbete inte var fackmannamässigt skulle ha upptäckts tidigare. Kommunen borde ha
åberopat garanti och åtgärdskrav i ett tidigare skede.
Vi kan inte tillåta att kommunen förlorar pengar på detta sätt, i ett läge där Botkyrka har en tuff
ekonomisk situation. Det är inte att göra det bästa för kommuninvånarna. Nu måste ekonomiska
krav gentemot entreprenören framställas så fort som möjligt. Detta är extra viktigt med tanke på den
”omstart” som nu sker för tekniska nämnden och tekniska förvaltningen.
Anders Thorén (TUP)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Ärende 122
Tilläggsanslag för att åtgärda felaktigt utförda VA-ledningar till Rikstens
skola (KS/2016:380)
Brister i utförandet hos tekniska förvaltningen har ytterligare satt nya spår i form av ökade
kostnader. Denna gång är det montage och installation av VA-ledningar som inte utförts
fackmannamässigt av anlitad entreprenör, vilket nu innebär omdragning av VA-ledningarna.
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden kommer att vara ca: 3,5 miljoner kronor.
Man bör ställa sig frågan om inte detta borde ha uppmärksammats av tekniska förvaltningen
redan tidigare vid en besiktning?
Det står att kommunen kommer att kräva erasättning av entreprenören som felaktigt utfört
arbetet, men att man inte räknar med att få någon ersättning. Varför har inte
ersättningskrav ställts gentemot entreprenören som utfört arbetet tidigare?

Tumba 2016-06-07

Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 133
Begäran om medel för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt - Riksteatern (KS/2016:430)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsmedel om 6
miljoner kronor för underhållsåtgärder av den lokal som förhyrs av Riksteatern.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 123 lämnat ett förslag till beslut.
Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beviljar 6 miljoner
kronor som extra medel 2016 för fullgörande av åtaganden i enlighet med
gällande hyresavtal som tecknats mellan Botkyrka kommun och Riksteatern.
Gällande hyreskontrakt övergår i en treårig förlängning från och med
2016-10-01 med en uppsägningstid på nio månader. I hyresvillkoren anges
att kommunen som hyresvärd ska ansvara och finansiera allt underhåll samt
periodiskt underhåll. I hyran ingår att kommunen svarar för värme och
lokalens förbrukning av el. I årets budget saknas medel för att fullfölja de
förpliktelser som anges i avtalet och som ska göras under 2016. Exempel på
detta är WC- och badrumsrenoveringar.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-05-23, § 40.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar i första
hand att ärendet återremitteras, i andra hand att kommunstyrelsens förslag
avslås om återremissen faller, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-06-07
Ärende 123

Begäran om utökning av investeringsutgifter 2016 för fullgörande
av åtaganden enligt hyreskontrakt, Riksteatern, Hallunda
(TEF/2016:71)

I ordförandeförslaget saknas det en indelning mellan investeringar och underhåll - vilket
innebär att Botkyrka kommun genom detta subventionerar staten. Det är inga små
summor det handlar om heller!
Enligt vår mening ska kostnaderna delas upp i investeringar eller underhåll.
Investeringsdelen bör avskrivas enligt komponentavskrivningsreglerna och läggas på
hyran så snart kontraktet medger detta.
Botkyrka kommun ska inte bjuda staten på hela investerings kostnaden på sex miljoner
kronor under nuvarande hyresavtal (förnyas, tre års förlängning fr.o.m. 1/10-2016), utan
bara på den del som beloppet som är aktuellt under gällande hyrestid.
Vi har även noterat den ovanliga avtalskonstruktionen där Botkyrka kommun står för:
– el, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation.
Det är vår uppfattning att förvaltningen bör skriva om nästa avtal så att vi får kontroll
över kostnaderna.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att 1

i första hand återremittera ärendet för att komplettera det med den information
som fattas (i enlighet med vad som har anförts ovan), samt

att 2

om återremissen faller, avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)

Sid 1 (1)

Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 123: Begäran om medel för fullgörande av åtagande enligt
hyreskontrakt – Riksteatern (KS/2016:430)
I detta ärende anser vi att det tydligare behöver klargöras precis vad som räknas som investering
och vad som är drift och underhåll. Man begär 6 miljoner kronor i extra investeringsmedel för
underhållsåtgärder under 2016. Förvaltningens bedömning i nuläget är dessutom att det sannolikt
kommer att krävas ytterligare 10 miljoner kronor för åtaganden enligt hyreskontraktet. Är det en
investering som görs i lokalerna så bör detta rimligen öka hyran.
I hyran ingår att kommunen svarar för värme och lokalens förbrukning av el. Vi undrar också hur
mycket el och värme kostar för denna verksamhet? Hur kan vi godkänna denna begäran utan att
få ta del av samtliga siffror redovisade för oss. Det är för många oklarheter kring detta
hyreskontrakt i nuläget och därför yrkar vi kristdemokrater på återremiss för att klargöra dessa.

Vi kristdemokrater yrkar:
att förslaget i första hand återremitteras för att kompletteras med den information som fattas och
som nämns ovan.
att, om återremissyrkande faller, avslå ordförandeförslaget.

Tumba 2016-06-07
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 134
Partsbyte exploateringsavtal JM, Solhöjden (KS/2016:433)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtal av den 12 maj 2003
och 6 oktober 2004 med JM AB avseende Jupiter 1, överlåts på oförändrade
villkor till Solvinkeln AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 124 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen ingick 2003 ett exploateringsavtal med JM AB avseende exploatering av fastigheten Jupiter 1 (då del av Tumba 7:206). JM har sålt Jupiter
1 till ett helägt dotterbolag varför säljaren har begärt att överlåtelse av exploateringsavtalet till den nya ägaren godkänns.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-17, § 117.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 135
Temporära infartsparkeringsplatser under ombyggnation
av Tumba centrum (KS/2016:434)
Beslut

1. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anlägga ytterligare infartsparkeringsplatser i förlängningen av kommunalhusets personalparkeringsplatser vid Munkhättevägen.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
en temporär infartsparkering vid Hans Stahles väg i Tumba för att möjliggöra anläggning av infartsparkering i det fall avtalet med De Laval inte förlängs.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökad investeringsram med
1 200 000 kronor för parkeringsplatser vid Munkhättevägen samt 2 500 000
kronor för parkeringsplatser vid Hans Stahles väg.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 125 lämnat ett förslag till beslut.
Under 2016-2018 kommer Tumba centrum att byggas om. En del av befintliga infartsparkeringar kommer att tas i anspråk under byggtiden och användas som tillfällig bussterminal. För att finna ersättningsplatser som kan tillgodose nuvarande behov av parkeringar vid Tumba station, behövdes en
studie som kan belysa alternativa lösningar och dess kostnader. Efterfrågan
på infartsparkeringsplatser i kommunen är stor. Under byggtiden i Tumba
centrum försvinner 55 stycken platser. Då avtalet med De Laval avseende
infartsparkeringen vid östra gångbron Hans Stahles väg, går ut 2017-01-01
kan ytterligare 120 platser beröras på sikt.
En av de platser som förvaltningen tittat närmare på är en ca 2 500 m2 stor
grönyta vid Hans Stahles väg. Att göra denna yta till en grusbelagd infartsparkering beräknas kosta cirka 2 500 000 kronor (varav 500 000 kronor för
återställning av marken), detta under förutsättning att bygglov medges för
åtgärden.
Den andra platsen är en yta ca 1 000 m2 i förlängning av kommunalhusets
personalparkeringsplats vid Munkhättevägen. Att göra denna yta till en
grusbelagd infartsparkering beräknas kosta cirka 1 200 000 kronor. Genom
att söka statlig medfinansiering finns möjlighet att få stöd för den kostnaden. Detta kan motivera att påbörja byggnation på denna plats redan nu.
För att kunna finansiera den totala kostnaden, behöver årets investeringsram
utökas med 3 700 000 kronor (2 500 000 +1 200 000).
Den tredje platsen förvaltningen har övervägt är parkeringsplatser tillhörande Xenter. I och med att beläggningsgraden på denna parkeringsplats
inte är 100 %, kan en del av platserna samnyttjas eller markeras som infartsparkering.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-17, § 166.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Östen Granberg (SD), Stefan Dayne
(KD), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 136
Tillfälliga bostäder i Tumba (KS/2016:435)
Beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett samarbete med AB Botkyrkabyggen om att inleda arbetet för fler tillfälliga modulbostäder intill Tumba gymnasium under 2017.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 126 lämnat ett förslag till beslut.
Den dramatiskt förändrade flyktingsituationen hösten 2015 har resulterat i
en ny bosättningslag för nyanlända flyktingar, enligt vilken Botkyrka ska ta
emot 158 individer under 2016. För att lösa bostadssituationen för dessa har
kommunledningsgruppen beslutat föreslå etableringar av tillfälliga modulbostäder vid Brantbrinks idrottsplats och intill Tumba gymnasium.
Etableringen av de förstnämnda modulbostäderna är just nu under genomförande. Etableringen av etapp två intill Tumba gymnasium är påbörjad och
föreslås fortsätta med en upphandling i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet och
AB Botkyrkabyggen.
Tanken har väckts att etablera ytterligare tillfälliga bostäder i Tumba, vilket
bör anförtros AB Botkyrkabyggen.
Finansieringen föreslås ske genom de medel som regeringen tilldelat kommunen för flyktingmottagande.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-17, § 197.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Ronnie Andersson (V), Stefan Dayne (KD), Jimmy Baker
(M), Mats Einarsson (V), Yngve RK Jönsson (M), Ali Khalil (MP), Serkan
Köse (S), Yosra Yasmin Sherif (MP), Stig Bjernerup (L) och Robert
Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag på Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yrkande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2016-06-07
Ärende 126 Tillfälliga bostäder i Tumba (KS/2016:435)
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom byggandet av modulbostäder vid Tumba
gymnasium. Sverigedemokraterna deltog vid informationsmötet, de närboende verkade
oroliga över byggandet av modulbostäder. Vi precis som de medborgare som besökte mötet
ser ett visst problem med att placera dessa bostäder intill en gymnasieskola. Aktiviteten som
uppstår nära skolområdet kan få en negativ effekt på elevernas trygghet.
Sverigedemokraterna vill inte bygga dessa tillfälliga modulbostäder som riskerar att bli allt
annat än tillfälliga. Det är inte vi Sverigedemokrater som drivit denna oansvariga politik på
riksnivå. Vi bifaller inte heller denna typ av bostäder.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 126: Tillfälliga bostäder (KS/2016:435)
Den nya bosättningslagen innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot
nyanlända för bosättning. Detta för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i
samhällslivet. Lagen sätter höga krav på kommunen då bostadssituationen redan är svår.
Vi anser att detta förslag gällande tillfälliga bostäder vid Tumba gymnasium är bra då behovet är
stort och det är brådskande att komma igång med byggandet. Vi anser också att det är positivt att
Botkyrkabyggen är involverade i leveransen av modulbostäder och att dessa bostäder
förhoppningsvis kommer kunna användas av studenter framöver när flyktingsituationen
förändras.

Tumba 2016-06-07
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 137
Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan
om kommundelning (KS/2015:595)
Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar yttrande daterat 2016-05-03 till
Kammarkollegiet som kommunens svar på ansökan om delning av Botkyrka
kommun avseende kommundelen Tullinge, Kammarkollegiets dnr 8.23055-15.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 128 lämnat ett förslag till beslut.
Tullingepartiet har till Kammarkollegiet skickat in en ansökan om delning
av Botkyrka kommun avseende kommundelen Tullinge.
Till grund för ansökan har Tullingepartiet anfört att nya sakförhållanden har
tillkommit sedan frågan prövades av regeringen år 2008. Tullingepartiet har
bland annat hänvisat till en oberoende utredning som har genomförts av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2011, rådgivande folkomröstning år 2014 och Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning
hösten 2014 och våren 2015 avseende Södertörns nätverk.
I SKL:s utredning 2011-10-18 framgår att det vid olika omröstningsresultat
är upp till politikerna att tolka resultatet och komma med förslag på hur frågan ska hanteras vidare. Kommunfullmäktige fattade den 2014-11-27 beslut
om att inte gå vidare med frågan om en delning av kommunen.
Kommunen menar att de nya sakförhållanden som Tullingepartiet pekar på
inte motiverar till en ändring i fråga om delning av Botkyrka kommun.
Folkomröstningen som genomfördes 2014-09-14, där en majoritet av hela
kommunens väljare röstade emot en delning av kommunen, ska vara vägledande för den slutliga bedömningen i frågan.
Yrkanden

Carl Widercrantz (TUP), Therese Lind (TUP), Anders Thorén (TUP),
Elizabeth Bushby (TUP) och Camilla Jägemalm (TUP) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Ärende 137:

Yrkande
2016-06-21

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om
kommundelning

Sedan delningsansökan lämnades in i juni 2015 har vi stärkts i uppfattningen om Tullinge som egen
kommun. Bland annat har Kommuninvest ekonomisk förening presenterat en ny rapport (mars
2016) där Sören Häggroth haft i uppgift att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig
kommunstruktur i Sverige.
Det finns några särskilt tungt vägande skäl för att reformera den nuvarande kommunstrukturen.
Bland annat pekar Häggroth på att den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin
bör utövas inom de geografiska gränser som medborgarna upplever som naturliga utifrån sitt eget
rörelsemönster. Tullinge är med naturliga gränser geografiskt avgränsat från resten av Botkyrka
genom Albysjön, Tullingesjön och de stora skogarna kring Flottsbro. Botkyrkas kommundelar har
begränsade kontakter med varandra och är vitt skilda geografiskt vilket påverkar rörelsemönstret.
Små kommuner som gynnas av befolkningsutvecklingen i större stadsregioner bör kunna fortsätta
att vara egna kommuner, menar Häggroth. Resonemanget kan kopplas till kommundelar som
ansöker om att bilda egen kommun. Vi kan konstatera att Botkyrka fortsätter växa snabbt och
Tullinge har en väldigt stark befolkningsökning. År 2021 kommer Botkyrka kommun enligt
prognoserna att vara 100 000 invånare. Och den politiska majoriteten i Botkyrka pratar nu om en
befolkningsökning på 50 000 invånare inom 25 år, d.v.s. en kommun med 140 000 invånare. Med
utgångspunkt från hur man idag kan hantera en befolkning på 90 000 innevånare, talar allt för att en
kommundelning skulle vara fördelaktig för Botkyrka och Tullinge.
Av folkomröstningen som genomfördes i samband med de allmänna valen 2014 framgår det att
viljan i Tullinge för att bilda en egen kommun är mycket stark. Det var ett högt valdeltagande och
en kvalificerad majoritet i Tullinge för en delning av kommunen. Indelningslagen stipulerar att
särskild hänsyn skall tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Enligt förarbetena (prop.
1978/79:157 s. 46) avser bestämmelsen om särskild hänsyn de människor i det område som genom
indelningsändringen skulle komma att brytas ut till en egen kommun.
Delningsutredningen från Sveriges Kommuner och Landsting (2011-10-18) visar att det inte finns
några bärande skäl mot en kommundelning. De två nya kommunerna som skulle bildas (Botkyrka
och Tullinge) har goda förutsättningar att på ett tillfredställande sätt tillgodose
kommunmedlemmarnas behov av service. De juridiska kraven i indelningslagen är uppfyllda.
En kvalificerad majoritet av folkviljan i Tullinge måste bli hörd och prövas på samma sätt som när
Salem blev egen kommun. Två tredjedels majoritet var ett klart utslag för en delning av Botkyrka
kommun när Salem kommun bildades. Vår uppfattning är att folkviljan ska vara avgörande även
denna gång.

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att
Botkyrka kommun som svar på remissen tillstyrker en delning av kommunen i enlighet med
Tullingeparitets yrkande.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Elizabeth Bushby (TUP) Pierre Blankenburg (TUP) Per Börjel (TUP)
Camilla Jägemalm (TUP) Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP)

Särskilt
Yttrande
2016-06-07
Ärende 128 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om
kommundelning
Liberalerna ställer sig, i huvudsak, bakom den beskrivande historiken om vad som hänt i
ärendet tidigare.
Liberalerna Botkyrka har sedan länge haft en tydlig hållning i kommundelningsfrågan. Redan
efter valet 2006, och även efter valet 2010 lade vi motioner i kommunfullmäktige om en
folkomröstning, dessa blev då tyvärr nedröstade. Därmed hade vi redan i ett tidigt skede
beslutat att det är folkviljan och inte några etablerade partier som ska bestämma i denna
komplicerade fråga.
Som en följd av det ansåg Liberalerna innan folkomröstningen 2014 att en majoritet i
Botkyrka, eller tvåtredjedels majoritet i Tullinge är ett klart utslag för en delning av Botkyrka
kommun. Resultatet i folkomröstningen uppfyllde det andra kriteriet med tvåtredjedels
majoritet i Tullinge. Vi drev också denna linje när frågan avgjordes i kommunfullmäktige
2014-11-27.
I en demokrati måste man acceptera när man förlorat. Därför sade vi också i november 2014
att vi inte avser att driva frågan vidare till Kammarkollegiet/Regeringen efter fullmäktiges
beslut. Vi står fast vid denna linje.

Lars Johansson (L)

Kommunstyrelsen

2016-06-07
Särskilt yttrande

§128 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets
ansökan om kommundelning (KS/2015:595)
För Centerpartiet har decentralisering och självbestämmande alltid varit vägledande
faktorer i politiken, vi har jobbat för ett samhälle där makten ligger så nära
människorna som möjligt, ett samhälle där folkets röst väger tyngre än politikers.
Det är därför självklart för Centerpartiet att om tullingeborna vill vara en egen
kommun så ska de få vara det.
Innan valet konstaterade Centerpartiet att om en majoritet i hela Botkyrka eller en
två tredjedelars majoritet i Tullinge röstar för en kommundelning så är det grund för
att dela kommunen, och eftersom att ett av de kriterierna uppfylldes så anser
Centerpartiet att en delning av kommunen är rätt väg att gå.

Robert Steffens (C)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

§ 138
Antagande av detaljplan - Alfred Nobels allé (KS/2016:456)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Alfred Nobels allé.
2. Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplanen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 150 lämnat ett förslag till beslut.
Planområdet ligger i Tullinge norr om Alfred Nobels allé. Detaljplan
Blickaberget 45-12 från 1987 gäller för området. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Detaljplanen syftar till att skapa en tät stadsmiljö för kontor och industri, där
bebyggelsen har ett arkitektoniskt intressant uttryck. Därtill slår planen vakt
om ekologiska värden genom naturhänsyn och miljöanpassning.
Detaljplanen bekräftar gällande nu ändamål kontor och industri, men ökar
exploateringsgraden i planområdet. Därmed möjliggörs för verksamheter att
etablera sig i kommunen, vilket skapar fler arbetsplatser, och ytterligare ett
steg tas mot en utvecklad stadsmiljö längs Alfred Nobels allé. Detaljplanen
möjliggör för en byggnadsarea om totalt 10 800 m2. Den del av skogen som
bedömts vara speciellt värdefull planläggs för natur. Detta är en del i att bevara ett viktigt grönt samband.
En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och bedömningen
är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.
Sedan granskningen har endast mindre förändringar gjorts av förslaget, däribland förtydliganden i planbeskrivningens genomförandekapitel.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 202.
Yrkande

Gabriel Melki (S), Stina Lundgren (M), Carl Widercrantz (TUP), Lars
Johansson (L), Dan Gahnström (MP), Stefan Dayne (KD), Östen Granberg
(SD) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 139
Antagande av detaljplan - Fittja centrum (KS/2016:458)
Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fittja centrum.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 151 lämnat ett förslag till beslut.
Planområdet är beläget i norra Botkyrka, stadsdel Fittja och nära Fittja
tunnelbanestation. För området gäller detaljplan PI. 56-08-1, som fastställdes 1971. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Syftet med detaljplanen är att göra möjligheten för utökade kommersiella
lokaler och bostadsbebyggelse om cirka 300 lägenheter i nuvarande Fittja
centrum, fastigheten Forbonden 4. Syftet är också att utveckla Fittja centrum till en attraktiv möteplats och boendemiljö.
Detaljplanen föreslår ca 312 lägenheter i flerbostadshus, äldreboende, förskola, garage och utökar möjlighet till kommersiella lokaler. Det befintliga
centrumet kommer att fortsätta sin verksamhet men ha möjlighet att utvecklas till ett tydligare och större centrum för området.
Tre flerbostadshus planeras inom planområdet, ett väster om det befintliga
centrumet på Fittjahöjden och två ovanpå den befintliga parkeringen. Den
tredje byggnaden, väster om det befintliga centrumhuset på Fittjahöjden,
planeras som en lamellvolym upp till sju våningar med främst bostäder men
även en konsthall/bibliotek och en förskola i nära kontakt med befintliga
grönytor.
På stor del av det befintliga centrumet planeras en påbyggnad för äldreboende med tre nya våningar och en mindre del med 15 nya våningar (Fittja
Tower), som kan vara för bostäder, kontor eller hotell. Centrumets markplan
kommer att utökas och tillbyggas med en våning och med två trapphus som
når upp till de övre våningarna på västra sidan av den befintliga centrumbyggnaden.
Mellan den 1 februari till 22 februari var planen på granskning. Totalt har 13
yttranden inkommit under granskning varav 8 yttranden som inte har något
att erinra.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 204.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Tuva Lund (S), Kia Hjelte (M),
Robert Steffens (C), Stefan Dayne (KD), Ali Khalil (MP), Östen Granberg
(SD), Yngve RK Jönsson (M) och Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 140
Exploateringsavtal Fittja centrum - Forbonden 4
(KS/2016:454)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Fittja Centrums
Fastigheter AB samt genomförandebudget för projektet Fittja centrum.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 152 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanen för Fittja Centrum omfattar cirka 300 nya bostäder, ett äldreboende samt utökad yta för lokaler. Exploateringsavtal har träffats med
fastighetsägarna för Fittja centrum, Fittja Centrum Fastigheter AB, som reglerar genomförandet samt ett markköp av del av kommunens fastighet
Fittja 17:1.
Exploateringsavtalet reglerar genomförandet på Fastighetsägarnas fastighet
Forbonden 4, samt markköp av del av kommunens fastighet Fittja 17:1.
Fastighetsägarna ansvarar för utbyggnad av kvartersmarken. För att klara
transporter och parkeringsplatser till och från fastigheten ska kommunal
mark, idag planlagd som allmän plats om cirka1 900 kvm, överföras till
fastigheten. För att säkerställa att marken fortsatt ska vara tillgänglig för gående och cyklister ska ett servitut bildas på berörda delar.
Mark för ett nytt bostadshus med lokaler i bottenvåningen i Fittjahöjdens
park överlåts till Fittja Centrumfastigheter AB.
Utbyggnad av planområdet beräknas pågå under 5 år. De nya bostäderna
planeras i huvudsak upplåtas med hyresrätt.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 203.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 141
Antagande av detaljplan - Tingstorget (KS/2016:457)
Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Tingstorget.
Protokollsanteckning

Youbert Aziz (S) anför till protokollet att han ej deltar i beslutet på grund av
jäv.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 153 lämnat ett förslag till beslut.
Den föreslagna bebyggelsen består av elva punkthus och tre lamellhus.
Enligt förslaget är majoriteten av punkthusen placerade på platån kring det
befintliga Tingstorget men två hus placeras i naturmarken utmed Lagmansbacken och ett hus planeras invid den befintliga bebyggelsen i öst, på andra
sidan Lagmansbacken.
Lamellhusen placeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. I bebyggelseförslaget ingår dessutom två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av
grönska och ett mer konventionellt tunnelbanetorg som omges av kommersiella verksamheter.
För att det ska vara möjligt att utveckla Tingstorget enligt bebyggelseförslaget kommer ett befintligt gruppboende på platsen att behöva rivas.
Verksamheten flyttar därför till en av de planerade byggnaderna. En befintlig kiosk på torget kommer också att behöva rivas och istället flytta in i en
av de nya byggnaderna som placeras på tunnelbanenedgången.
Sedan granskningen har främst mindre justeringar av plankartan och planbeskrivningen gjorts. Planbestämmelserna om andel grönyta på gårdar,
u-områden samt bestämmelserna kring indragna entréer har justerats. Därutöver har förslaget justerats så att parkeringsgaraget får utföras under hela
torget och husen söder om torget istället för under delar av Lagmansbacken.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 201.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Robert Steffens (C), Dan Gahnström (MP), Stina
Lundgren (M), Stefan Dayne (KD) och Diana Hildingsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 142
Exploateringsavtal - Tingstorget (KS/2016:455)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal med
Titania Bygg och VVS AB samt genomförandebudget för projektet Tingstorget.
Protokollsanteckning

Youbert Aziz (S) anför till protokollet att han ej deltar i beslutet på grund av
jäv.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 154 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanen för Tingstorget omfattar cirka 650 nya bostäder. Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal har träffats med Titania Bygg och VVS AB,
som reglerar markförsäljning och genomförandet av detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 200.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 143
Begäran om finansiering för två förskolepaviljonger till
Hallunda/Norsborg (KS/2016:460)
Beslut

Kommunfullmäktige medger 1 500 000 kronor i investeringsmedel för installation av beställda förskolepaviljonger.
Investeringsmedel överförs till tekniska nämnden.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 155 lämnat ett förslag till beslut.
Till följd av befolkningsökning och evakueringsbehov av beslutat upprustningsprogram för förskolor i Hallunda/Norsborg gör utbildningsnämnden
bedömningen att det omgående behövs en tillfällig kapacitetslösning. Det
handlar om två extra avdelningar till befintliga Brunnapaviljongerna med
placering vid Brunnaskolan. Inflyttning planeras ske i juni för de två paviljongerna.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 62.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 144
Riktlinjer för stöd till politiska ungdomsförbund
(KS/2016:391)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för stöd till politiska ungdomsförbund.
Riktlinjerna gäller från och med 2016-01-01.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-21 § 156 lämnat ett förslag till beslut.
Stöd till politiska ungdomsförbund regleras inte i kommunallagen vilket
innebär att varje enskild kommun har möjlighet att själv fatta beslut om de
politiska ungdomsförbunden ska få något stöd.
Fullmäktige har fattat beslut 2010-12-16 § 260 om att de politiska ungdomsförbund som är verksamma i kommunen ska få stöd av kommunen och att
följande ska gälla i Botkyrka kommun:
1

Stödet som utgår till politiska ungdomsförbund ska vara kopplat till
prisbasbeloppet.
2 Stödet utgörs av två delar, ett grundstöd motsvarande 0,5 prisbasbelopp
samt ett mandatstöd motsvarande 0,1 prisbasbelopp. Mandatstödet beräknas utifrån moderpartiets antal mandat i kommunfullmäktige.
3 Det är endast de politiska ungdomsförbund som har verksamhet i kommunen som har rätt att ansöka om stödet.
4 Stödet betalas ut en gång per år efter att ansökan och årsredovisning och
verksamhetsplan har inkommit till kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen budgeterar årligen medel för utbetalning av stöd till de
politiska ungdomsförbunden. Det är av vikt att alla avvikelser regleras innevarande år för att budgetutfallet inte ska avvika väsentligt från budget.
Ovanstående motiverar till att införa begränsningar angående retroaktivitet
samt en sista ansökningsdag som tillägg till de redan beslutade punkterna.
5

Stödet betalas inte ut retroaktivt

6 Ansökan och årsredovisningen samt verksamhetsplanen ska vara kom
munledningsförvaltningen tillhanda senast den 30 september.
Avvikelser som uppkommit på grund av brister eller handhavandefel hos
kommunledningsförvaltningen ska dock alltid åtgärdas av kommunen.
Riktlinjerna för stöd till ungdomsförbund ska kompletteras med instruktion
och mall till ungdomsförbunden samt med rutinbeskrivning till kansliet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-17.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 145
Svar på motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb (TUP) (KS/2015:22)
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 129 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, lämnat en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Då många Botkyrkabor
önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form, anser
motionärerna att kommunen bör samverka med olika aktörer, exempelvis
fritidsgårdar, för att utveckla nya spontanidrotter. Motionärerna föreslår en
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge. Anläggningen kan användas av yngre barn på fritidsklubben, samt av ungdomar på
kvällen. Fler ungdomar ges även möjlighet att stanna kvar i närområdet för
träning. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att i
dialog med Parkhemsgårdens fritidsklubb, arbeta fram layout och ett kostnadsförslag för att anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 42.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12, § 129.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-12.
Motivering

Fysisk aktivitet och möjligheter till spontanidrott är viktiga insatser för
folkhälsan. Vi i den rödgröna kommunledningen ser därför positivt på att
minska trösklarna för spontanidrott i hela Botkyrka. Under 2016 har kulturoch fritidsnämnden hanterat ett flertal förfrågningar om bollplaner i anslutning till skolor. Ett arbete med att byta ut flera konstgräsplaner har påbörjats
och kommer att fortsätta under 2017. Det begagnade gräset kommer då att
fördelas ut till mindre bollplaner. I första hand kommer bollplaner i anslutning till skolor att prioriteras. Målet är att planerna ska kunna användas av
elever under skoltid och till spontanidrott under eftermiddagar/kvällar.
Förslaget i Tullingepartiets motion om att utreda förutsättningarna för en
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb bör bifallas.
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Yrkanden

Robert Aslan (S) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 146
Svar på motion: Satsa på kvalitet i äldreomsorgen - utbilda
och utveckla omsorgscheferna (L) (KS/2015:639)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 130 lämnat ett förslag till beslut.
Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24,
§ 140 lämnat en motion: Satsa på kvalitet i äldreomsorgen – utbilda och
utveckla omsorgscheferna. Motionären ser ett behov av att satsa på en ökad
utbildning och ledarkompetensutbildning för Botkyrka kommuns omsorgschefer. Genom ett inrättande av ett kluster av omsorgschefer (en från vardera kommun i närområdet) kan även erfarenheter utbytas och lyckade satsningar tillvaratas. Med anledning av det föreslår motionären att:
1. en utbildningssatsning i enlighet med vad i motionen anförs, genomförs
för omsorgscheferna,
2. ett initiativ tas av Botkyrka kommun för att skapa ett kluster av omsorgschefer i enlighet med vad i motionen anförs.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-02, § 5.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-12.
Motivering

Utbildning och ett livslångt lärande är grunden för utveckling i välfärdssamhället. Den dagen som vi slutar att lära oss nya saker slutar vi också att
utvecklas. En viktig del i att utvecklas är också att se nya perspektiv och att
söka sig utanför sina trygga rum. I Botkyrka är vi modiga och nytänkande.
Ett exempel på detta är majoritetens initiativ att undersöka hur vi kan locka
personal från Finland till Botkyrka för att arbeta inom omsorgen genom att
bland annat erbjuda tjänstebostad.
Att satsa på personalen inom omsorgen är också att satsa på brukarna. Känner personalen att de är en värdefull resurs för kommunen kommer de också
att bidra till en bättre service till medborgarna. Därför välkomnar vi Liberalernas motion och ser det också som en möjlighet att berätta om det arbete
som redan förs i kommunen för att utbilda cheferna inom omsorgen. Förvaltningen är idag aktiva i Nestorsamarbetet och Carpe som erbjuder kompetensutvecklande utbildningar, forskningsprojekt samt möjlighet att delta i
olika nätverk. Alla anställda, så väl chefer som övriga medarbetare, har även
individuella utvecklingsplaner där det framgår vilka kompetenshöjande ut-
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bildningar som behövs.
Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Östen Granberg (SD), Stig Bjernerup (L) och Björn
Lagerstedt (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 147
Svar på motion: Komplettera arbetsgivarstrategin (M)
(KS/2015:430)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 131 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Ellen Nilsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion:
Komplettera arbetsgivarstrategin. Motionärerna hänvisar bland annat till
kommunens medarbetarenkät som visar att långt ifrån all personal anser att
det går att förena arbete/karriär med föräldraskap. Att förbättra jämställdheten anser motionärerna vara såväl en politisk som en medmänsklig uppgift. Botkyrka bör arbeta för en större mångfald av arbetsgivare och fler
kvinnliga företagare. På så sätt kan nya tjänster utvecklas och anpassas till
människors behov, samt generera möjligheter till en bättre löneutveckling
inom traditionella låglönegrupper.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera medarbetarstrategin kring jämställdhet utifrån att kommunen, som arbetsgivare,
ska ha den uttalade inställningen att man kan och bör kunna kombinera föräldraskap och arbete, oavsett om man är man eller kvinna. Samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera medarbetarstrategin kring olika sätt
för hur vi, som arbetsgivare, på ett bättre sätt kan uppmuntra och möjliggöra
kvinnors karriärvägar.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2015-11-06, § 17.
Motivering

Motionen har en god andemening och tar upp väldigt viktiga frågor. I
Sverige och Botkyrka finns det strukturella problem som gör att människor
med olika kön, etnicitet, ålder, klass med mera har olika möjligheter att göra
karriär. Det är ett uttryck för att Sverige och Botkyrka idag inte är jämställt.
Den rödgröna kommunledningens politik grundar sig i tron om att man gemensamt kan forma samhället så att dessa strukturella hinder och problem
kan utjämnas och vi får ett samhälle där individers hudfärg, kön, bakgrund,
ålder, klass med mera inte är en faktor som avgör hur man kan leva sitt liv.
Idag finns det kulturella skillnader som påverkar huruvida män och kvinnor
kan kombinera arbete/karriär och föräldraskap. Därför har vi i vår arbetsgivarstrategi jämställdhet som ett övergripande styrande perspektiv. Vi har
också likabehandlingsplanen och utveckling av karriärsvägar i våra kommu-
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nala verksamheter som ska främja arbetet med att alla ska kunna kombinera
föräldraskap med arbetslivet. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar med
andra ord hela arbetsgivar- och personalarbetet.
Yrkande

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 148
Svar på medborgarförslag: Svarstid på mail (KS/2016:271)
Beslut

1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

2

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på system och arbetssätt för kommunens nya Kontaktlöfte.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 132 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-04-28, § 96, ett medborgarförslag från
Christer Jentzen: Svarstid på mejl. Förslagsställaren ser ett behov att förbättra mottagandet av frågor och synpunkter som inkommer till kommunen.
Förslag är att svarstiden för synpunkter och frågor av inkommande mejl från
medborgare förlängs från 48 timmar till maximalt fem arbetsdagar för
kommunens hela organisation. Detta gör att den ansvariga för frågan eller
synpunkten får gott om tid att komma med väl underbyggda svar, och som
innebär en mer rimlig tid för den tjänsteman eller förtroendevald som ska
svara på mejlet. Förslaget skapar en god förutsättning att minimera den frustration som finns idag hos medborgarna gällande svarstid på 48 timmar av
enklare frågor som tyvärr inte alltid återkopplas.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2016-05-18.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
I Botkyrka har vi 90 000 invånare som den kommunala organisationen ska
vara till för. Som kommunal organisation behöver vi vara tillgänglig och lyhörd för alla våra invånare. Då kan vi tillsammans fånga upp idéer, lösa
problem och fortsätta utveckla vår kommun.
Den rödgröna kommunledningen höjer nu ambitionen för kommunens
kommunikation. Som kommunal organisation måste vi kunna kommunicera
på flera olika vis. Dels handlar det om att informera om beslut och aktuella
händelser i kommunen. Det handlar också om att berätta om platsen Botkyrka och stärka positiva krafter inom vår kommun. Sist men absolut inte
minst handlar kommunikationen om direktkontakt och dialog med våra
medborgare.
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Kommunen måste vara lättillgänglig och enkel att få tag på. På så sätt kan vi
lösa problem snabbt, fånga upp idéer och utveckla kommunen gemensamt.
Idag brister direktkontakten ibland mellan den kommunala organisationen
och Botkyrkaborna. Det skapar onödiga missförstånd, otydlighet, och frustration.
Därför vill nu den rödgröna kommunledningen ta fram ett Kontaktlöfte. När
man som medborgare skickar en synpunkt, fråga eller felanmälan ska man
kunna förvänta sig svar från den kommunala organisationen. Därför vill vi
att man skapar ett system som garanterar svar inom rimlig tid. På så sätt kan
vi utnyttja att vi har 90 000 experter i Botkyrka och effektivisera arbetet för
att gemensamt utveckla Botkyrka till en än bättre plats varje dag.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 149
Svar på medborgarförslag: Förslag om mottagningsbevis
vid e-post (KS/2016:270)
Beslut

1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

2

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på system och arbetssätt för kommunens nya Kontaktlöfte

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 133 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-04-28, § 96, ett medborgarförslag från
Christer Jentzen: Förslag om mottagningsbevis vid e-post. Förslagsställaren
ser ett behov att förbättra mottagandet av frågor och synpunkter som inkommer till kommunen. Förslag är att medborgaren automatiskt får ett mottagningsbevis vid inskickad fråga/synpunkt, innefattande:
- en tidsangivelse när ett svar kan förväntas beroende frågan eller synpunktens art
- att alla kontaktuppgifter finns med i mottagningsbeviset
-att handläggarna i kommunens organisation aktiveras med det automatiska
mottagningsbeviset på sitt mailkonto där ett ärende är diariefört
-där ansvaret är upp till var och en i kommunens organisation att ändra mottagningsbevisets svar beroende på semester, sjukdom eller annan orsak.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2016-05-18.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
I Botkyrka har vi 90 000 invånare som den kommunala organisationen ska
vara till för. Som kommunal organisation behöver vi vara tillgänglig och lyhörd för alla våra invånare. Då kan vi tillsammans fånga upp idéer, lösa
problem och fortsätta utveckla vår kommun.
Den rödgröna kommunledningen höjer nu ambitionen för kommunens
kommunikation. Som kommunal organisation måste vi kunna kommunicera
på flera olika vis. Dels handlar det om att informera om beslut och aktuella
händelser i kommunen. Det handlar också om att berätta om platsen
Botkyrka och stärka positiva krafter inom vår kommun. Sist men absolut
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inte minst handlar kommunikationen om direktkontakt och dialog med våra
medborgare.
Kommunen måste vara lättillgänglig och enkel att få tag på. På så sätt kan vi
lösa problem snabbt, fånga upp idéer och utveckla kommunen gemensamt.
Idag brister direktkontakten ibland mellan den kommunala organisationen
och Botkyrkaborna. Det skapar onödiga missförstånd, otydlighet, och frustration.
Därför vill nu den rödgröna kommunledningen ta fram ett Kontaktlöfte. När
man som medborgare skickar en synpunkt, fråga eller felanmälan ska man
kunna förvänta sig svar från den kommunala organisationen. Därför vill vi
att man skapar ett system som garanterar svar inom rimlig tid. På så sätt kan
vi utnyttja att vi har 90 000 experter i Botkyrka och effektivisera arbetet för
att gemensamt utveckla Botkyrka till en än bättre plats varje dag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 150
Svar på medborgarförslag: Lägg till en knapp i Botkyrka
kommuns app (KS/2015:707)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 134 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-10-22, § 164, ett medborgarförslag från
Klas Nilsson. Förslagsställaren använder ofta Botkyrka kommuns mobilapp
och är mycket nöjd med den, men saknar en funktion för felanmälan för
grannsamverkan med en möjlighet att anmäla icke brådskande ärenden/brott
till polisen. Förslagsställaren anser detta vara ett bra komplement till polisens tips-telefon, eftersom både plats och foto kan lämnas vid anmälan.
Medborgarservice har berett ärendet i samråd med polisen och kontaktperson för Grannsamverkan, samt i samråd med ansvarig för e-utveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-07.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Botkyrka kommuns mobilapp är idag ett bra sätt för medborgare att komma
med synpunkter, göra felanmälningar med mera. Appen är ett verktyg som
gör det mer tillgängligt för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. Det är därför också glädjande med medborgare som aktivt använder sig
av denna möjlighet och kommer med förslag på utveckling.
Förslagsställarens idé om att kunna skicka plats och bilder till polisen vid
icke-akuta ärenden/brott är god. Dock tror vi inte att Botkyrkas mobilapp är
den rätta kanalen för detta. Förslaget innebär även att funktionen måste
kopplas ihop med tredje part, polisen. Det ser både vi och polisen svårigheter med, bland annat med gällande lagstiftning.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

34[52]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

kommunstyrelsens förslag.
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§ 151
Svar på medborgarförslag: Återställ gamla 4H-gården i
Alby (KS/2015:580)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 135 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Magnus Collin: Återställ gamla 4H-gården i Alby. Förslagsställaren anser
området där den tidigare 4H-gården låg idag vara förfallet med igenväxta
hagar. Som exempel på ett trevligt område med djurhållning lyfter förslagsställaren fram Bandängens Parklek i Högdalen/Bandhagen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-07, § 106.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-05-12.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet
inom allt från odling och djur till idrott och teater. De finns i över 80 länder
och riktar sig till barn och ungdomar 6-25 år. Idag har föreningen 4H valt att
etablera sig på Hågelby. Det är en mycket uppskattad verksamhet som får
många besökare. Kommunledningen ser gärna att fler 4H-gårdar och liknande verksamheter finns inom kommunen. Dock är det mycket ovanligt att
föreningen 4H väljer att ha fler en än gård per kommun och det kräver att
det finns ett ideellt engagemang i att starta en till gård.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 152
Svar på medborgarförslag: Försköna Norra Botkyrka
(KS/2015:579)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 136 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Ulla Comérus: Försköna Norra Botkyrka. Förslagsställaren ser ett behov av
att på olika sätt smycka ut kommunen och föreslår att en muralmålning utformas på någon mindre tilltalande betong- eller bergsyta i Norra Botkyrka.
Genomförare av målningen kan säkert finnas hos duktiga unga konstnärer i
kommunen. Som exempel ges en målning som finns i Sunne i Värmland,
som skildrar Selma Lagerlöf och hennes författarskap. Något liknande, med
historiska referenser till Botkyrka kommun eller kommunens vackra natur,
står säkert att finna.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-16, § 51.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärende 2016-02-23, § 3.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Den rödgröna kommunledningen håller med medborgaren och tycker förslaget om att försköna fasader är en god idé. Trivsel och trygghet kommer
delvis ur att man känner sig hemma, att det är snyggt och städat och att man
känner för sin ort. Att tillsammans med lokalsamhället försköna fasader kan
vara en del i att skapa trygghet och trivsel.
Kommunen har startat ett stort arbete med att utveckla stadsdelarna
Hallunda och Norsborg. I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att ta
fram en stadsutvecklingsplan för stadsdelarna. Kommunen jobbar också
specifikt med att utveckla Brunna med ny skola, nya bostäder och mer
idrott. Samtidigt sker utvecklingsarbete med Slagsta strand, Hallunda gård
med mera.
De ovan nämnda arbetena är mer långsiktiga. På kommunstyrelsen i maj
2016 beslutades om snabbare insatser i Hallunda och Norsborg. För fem
miljoner kronor som avsattes ska utomhusmiljöer tas hand om. Ett av förslagen är att låta färgsättarna försköna fasader och centrala platser.
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Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 153
Svar på medborgarförslag: Anställ och kvotera in personer
med funktionshinder i Botkyrka kommun (KS/2015:762)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 137 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-11-26, § 185 ett medborgarförslag från
Ann-Sofie Spångberg: Anställ och kvotera in personer med funktionshinder
i Botkyrka kommun. Förslagsställaren anser att Botkyrka kommun dels kan
föregå med gott exempel genom att anställa och kvotera in personer med
funktionshinder, samt skapa en gynnsam situation för såväl kommunen som
den anställda. Att vara en del av samhället är väldigt viktigt för en individs
välmående.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2016-04-11, § 7.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Medborgaren tar upp ett förslag med mycket goda intentioner om att skapa
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta arbete inom
kommunal organisation. I Sverige och Botkyrka har vi allt för många outnyttjade talanger och arbetskraft. Det gäller att vi arbetar aktivt så att alla
ska kunna bidra med sin del, det är grunden i god jobbpolitik.
Därför jobbar kommunen aktivt med att hitta stöd och vägar så att fler ska
kunna söka och hitta arbete inom den kommunala organisationen. Att kvotera in personer med funktionsnedsättning är dock inte tillåtet. Däremot
finns det andra arbetssätt och metoder för att fler ska kunna arbeta inom den
kommunala organisationen.
Yrkande

Tuva Lund (S), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 154
Svar på medborgarförslag: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad (KS/2015:544)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 138 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Milton Dahlberg: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad. Förslagsställaren föreslår att den nuvarande bryggan vid badet renoveras och om
möjligt förlängs. Önskat hopptorn kan placeras på en brygga och tas bort
vintertid. Detta tillsammans möjliggör för förbättrade bad- och lekaktiviteter
sommartid.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-07, § 105.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 18.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Det är roligt att Milton vill vara med och påverka hur badet där han och
hans kompisar brukar bada på somrarna ska se ut. Tyvärr är det så att
Tullingestrands bad inte är en offentlig plats utan en badplats som är anordnad av privatpersoner som bor i närheten. Ett hopptorn kräver tillsyn och
säkerhetsarrangemang för att Milton, hans kompisar och alla andra som använder det ska kunna använda det på ett tryggt sätt. Detta gör att Tullingestrandsbadet inte är en lämplig plats för ett hopptorn.
Däremot är det närliggande Stendalsbadet en offentlig badplats. Robert
Aslan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, avser ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga/installera ett hopptorn vid Stendalsbadet eller på annat lämplig offentlig badplats i Botkyrka
kommun.
Vid ett sådant uppdrag kommer Milton bjudas in för att delge sina tankar
och idéer.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 155
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Godkännande av förlängd handläggningstid för projektet Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun, KS/2016:486
Svar på medborgarförslag

Obligatorisk föräldrautbildning, KS/2015:330
Beslut: avstyrkt
Avstängning av Oxelvägen i Tullinge, KS/2015:597
Beslut: avslag
Rensa upp sjön Aspen, KS/2015:599
Beslut: besvarat
Skapa en minirondell i korsningen Slättvägen-SolparksvägenSoltorpsvägen, KS/2015:615
Beslut: avslag
Lampor längs grusvägen mellan Strandbacken och Sylwanders väg,
KS/2015:625
Beslut: avslag
Blockera infarten till fotbollsplanen bakom Tullingebergsskolan,
KS/2015:678
Beslut: besvarat
Ta bort kuren i lekparken på Månstorpsvägen, KS/2015:688
Beslut: avslag
Gör landsbygden mer levande, KS/2015:720
Beslut: avstyrkt
Inrätta provisorisk flyktingförläggning, KS/2015:722
KS/2015:722
Beslut: avstyrkt
Skjut upp renoveringen av lägenheter och bygg istället paviljonger för flyktingar, KS/2015:758
Beslut: avstyrkt
Använd en del av grusplanen på vilken Albyskolan stod till parkering,
KS/2015:760
Beslut: avslag
Öppna en samlingslokal för ungdomar från Tallidsskolan, KS/2015:824
Beslut: avslag
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Förläng elljusspåret i Brantbrink, KS/2015:843
Beslut: avslag
Bygg en fritidsgård, KS/2015:844
Beslut: besvarat
Vita ränder och justering av skyltar vid övergångsställena, KS/2016:847
Beslut: besvarat
Begränsa vedeldning i kaminer, KS/2016:13
Beslut: besvarat
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§ 156
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), ordförande och ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Annika Öhrström (C), ersättare i utbildningsnämnden
Arzu Alan (S), 1:e vice ordförande och ledamot i tekniska nämnden
Niklas Lekander (SD), ersättare i tekniska nämnden
Lena Ingren (S), vice ordförande och ledamot i kommunens revisorer
Lena Ingren (S), lekmannarevisor i Södertörns Energi AB
Lena Ingren (S), lekmannarevisor i Södertörns Fjärrvärme AB
Lena Ingren (S), revisorssuppleant i SRV Återvinning AB
Stig-Åke Karlsson (S), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Katarina Kristensson (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Esabelle Dingizian (MP), ledamot i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut
och museum
Alin Seropian (MP), nämndeman Södertörns tingsrätt
Övrigt:
Lennart Lagström (S), ersättare i kommunala pensionärsrådet har avlidit.
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Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval:
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
Ebba Östlin (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
Lars Schou (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ordförande och ledamot efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
Myrna Persson (MP)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Myrna Persson (MP)
Magnus Söderman (MP)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Annika Öhrström (C)
Hampus Frid (C)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Niklas Lekander (SD)
Micael Lejon (SD)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ersättare efter Stig-Åke Karlsson (S)
Åsa Bruto (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter David Persson (S)
Ranjith Sivanesan (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Ranjith Sivanesan (S)
Stig-Åke Karlsson (S)
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Kristensson (S)
Mona Shafahi (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Mona Shafahi (S)
Lisa Forssberg (S)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Arzu Alan (S)
Lena Ingren (S)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
1:e vice ordförande och ledamot efter Arzu Alan (S)
Lena Ingren (S)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Lena Ingren (S)
Bengt Ericsson (S)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lisa Forssberg (S)
Johanna Hammarström (S)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Ledamot efter Esabelle Dingizian (MP)
Fredrik Onser (MP)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Suppleant efter Fredrik Onser (MP)
Lena Spiik (MP)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31
Ersättare efter Lennart Lagström (S)
Rolf Garneij (S)
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Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lisa Forssberg (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ersättare efter Staffan Teste (TUP)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
SRV ÅTERVINNING AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lena Ingren (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Alin Seropian (MP)
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§ 157
Ny interpellation
Inga nya interpellationer har inkommit.
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§ 158
Nya motioner (KS/2016:43)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB
(KD), KS/2016:479
Åldersbestäm nyanlända (M), KS/2016:489
Kurs i etik för offentligt anställda (M), KS/2016:490
Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M), KS/2016:491
Fritidsklubb för 10-12 åringar i Broängen – Kassmyra (M), KS/2016:492
Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M), KS/2016:493
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M),
KS/2016:494
Öresundsmodellen för flyktingsmottagande (M), KS/2016:495
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M), KS/2016:496
Trygghet och studiero (M), KS/2016:497
Skapa fler YH-utbildningar (M), KS/2016:498
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§ 159
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi,
KS/2016:353
Överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut.
Uppför fartgupp på Vattravägen vid övergångsstället Åsvägen – Strandvägen, KS/2016:354
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar i Riksten, KS/2016:365
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en crossbana i Norra Botkyrka, KS/2016:366
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Ett utegym vid Brosjöbadet, KS/2016:375
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Måla cykelfält längs gång och cykelvägar i Tullinge, KS/2016:382
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg farthinder vid Vreta Gårdsväg/Kottestigen, KS/2016:383
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Rena dagvattenutsläppet i Uttransjön, KS/2016:384
Beslutas av fullmäktige efter yttrande från tekniska nämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske, KS/2016:385
Överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut.
Bygg en utomhustennisbana i Tullinge, KS/2016:386
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Bygg ett cykelgarage i närheten av Tullinge station/Tullinge, KS/2016:396
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Rensning av Tumba Ån mellan Utterkalven och Kvarnsjön samt mellan
Segersjön och Utterkalven, KS/2016:410
Beslutas av fullmäktige efter yttrande från tekniska nämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Förslag om en sopsorteringssation vid Ica butiken i Risten, KS/2016:411
Beslutas av fullmäktige efter yttrande från tekniska nämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.
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Förslag om- exploatera kullen söder om Xenter, KS/2016:420
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör ett övergångställe på Flottiljvägen korsningen Strövarvägen i Riksten,
KS/2016:421
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd, men inte kommunstyrelsen, att slutligt besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag.
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§ 160
Enkla frågor
Inga enkla frågor han inkommit.
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Namn

Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

04:12:37

17:27 21:39

Mattias
Gökinan

S

04:12:26

17:27 21:39

Anders
Byrsenius

M

04:23:12

17:16 21:39

Gabriel Melki

S

04:07:33

17:32 21:39

Serkan Köse

S

03:53:27

17:17 - Emanuel Ksiazkiewicz S § 146, 147, 155, 156, 157,
21:10 158, 159, 160

Youbert Aziz

S

04:23:21

17:16 21:39
Jean-Pierre Zune S § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Maria Gawell
Skog

S

00:00:00

Lars Schou

S

04:29:31

17:10 21:39

Ebba Östlin

S

04:27:00

17:12 21:39

Jens Sjöström

S

03:50:12

17:49 Stefan Leiding S § 129, 128, 129
21:39

Thomas Vakili S

04:32:49

17:07 21:39

Tuva Lund

S

04:33:33

17:06 21:39

Christina
Zedell

S

04:22:20

17:17 21:39

Robert Aslan

S

04:31:55

17:08 21:39

Diana
Hildingssson

S

04:35:51

17:04 21:39

Adnan Issa

S

04:10:35

17:29 21:39

Juliana Lahdou
S
Nahrin

00:00:00

Bo Johansson

04:17:09 17:22 -

S

Inga-Lill Strömqvist S § 129, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

21:39
Bim Eriksson

S

04:13:47

17:26 21:39

Olle Westberg

S

04:15:25

17:24 21:39

Taina Virta

S

02:46:59

18:52 - Emanuel Ksiazkiewicz S § 129, 128, 129, 130, 131,
21:39 132, 133, 134, 135, 136

Robert
Rasmussen

S

04:17:05

17:22 21:39

Maria Mendoza S

04:15:52

17:24 21:39
Björn Pettersson S § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Vakant Plats

S

00:00:00

Jimmy Baker

M

04:12:46

17:27 21:39

Gül Alci

M

04:27:54

17:12 21:39

Kia Hjelte

M

04:27:04

17:12 21:39

Stina Lundgren M

04:26:24

17:13 21:39

Yngve R K
Jönsson

M

04:26:06

17:13 21:39

Carl Baker

M

04:16:11

17:23 21:39

Andrei Ignat

M

17:04 Björn Lagerstedt M § 137, 138, 139, 140, 141, 142,
20:36
03:32:01
143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159,
20:36 160
20:36

Therese
Hellichius

M

04:12:38

17:27 21:39

Ellen Nilsson

M

04:33:00

17:06 21:39

Deniz Bulduk

MP 00:00:00

Ali Khalil

MP 04:12:55

Aydan Sedef-

MP 00:00:00

Mohammed Benmakhlouf MP § 129, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160
17:27 21:39
Kevin Kors MP § 129, 128, 129, 130, 131, 132,

Özkan

Yosra Yasmin
Sherif

133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160
MP 06:39:25

15:00 21:39

Dan Gahnström MP 04:10:20

17:29 21:39

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

17:30 20:35

MP 03:05:14

Leif Hedström MP § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Embla Holmlid
MP 00:00:00
Kolenda
Anders Thorén TUP 04:16:52

17:23 21:39

Therese Lind

TUP 04:04:36

17:35 21:39

Carl
Widercrantz

TUP 04:17:09

17:22 21:39

Pierre
Blankenburg

TUP 00:00:00

Elizabeth
Bushby

TUP 03:49:52

Robert
Stenkvist

Camilla Jägemalm TUP § 133, 134, 135, 136, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157,
158, 159, 160
17:50 21:39
Ulrika Ekengren SD § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

SD

00:00:00

Östen Granberg SD

04:20:14

17:19 21:39

Karl-Otto
Hultström

-

04:35:24

17:04 21:39

Sebastian
Lindqvist

SD

01:58:49

17:20 19:19

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson V

04:32:17

Bekir Uzunel

00:00:00

V

Niklas Lekander SD § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160
17:07 21:39
Marit Strand Pettersen V § 129, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Haider Raja V § 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159,
160

Nooshi
Dadgostar

V

00:00:00

Ronnie
Andersson

V

04:24:21

17:15 21:39

Pia Carlsson

V

04:28:20

17:11 21:39

Aram El
Khoury

KD 04:16:46

17:23 21:39

Yusuf Aydin

KD 04:36:10

17:03 21:39

Stefan Dayne

KD 04:31:35

17:08 21:39

Stig Bjernerup

L

04:37:10

17:02 21:39

Lars Johansson L

04:37:23

17:02 21:39

Robert Steffens C

04:27:58

17:11 21:39
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Sammanträdestid: 2016-06-21 01:00:00 - 2016-06-21 23:59:59
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Jean-Pierre Zune S

Maria Gawell Skog S § 129, 128, 129, 130, 131,
17:19 - 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152,
04:20:23
21:39 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Stefan Leiding

S

03:41:31

S

Juliana Lahdou Nahrin S § 129, 128, 129, 130,
17:02 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151,
04:37:42
21:39 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

Taina Virta S § 129, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
17:22 - 134, 135, 136
04:17:20
21:39 Serkan Köse S § 146, 147, 155, 156, 157, 158,
159, 160

Berit Larsson

S

00:00:00

Inga-Lill
Strömqvist

17:02 Jens Sjöström S § 129, 128, 129
20:44

Björn Pettersson S

Vakant Plats S § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
17:20 - 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
04:19:10
21:39 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Shafqat Khatana S

04:18:54

Carina Olsen

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

00:00:00

Yasemin Ergül

S

03:32:01

Simon Safari

S

00:00:00

Daniel Njuguna

S

04:09:05

17:21 21:39

18:07 21:39
17:30 21:39

Björn Lagerstedt M

Andrei Ignat M § 137, 138, 139, 140, 141, 142,
17:23 04:16:16
143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159,
21:39
160

Ufuk Sen

M

02:56:24

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin M

04:15:05

17:24 21:39

Bengt Kring

03:05:32

17:26 20:31

M

17:35 20:31

Mohammed
Benmakhlouf

Deniz Bulduk MP § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
17:32 - 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
MP 04:07:46
21:39 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Kevin Kors

Aydan Sedef-Özkan MP § 129, 128, 129, 130,
17:13 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151,
MP 04:26:13
21:39 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Leif Hedström

Embla Holmlid Kolenda MP § 129, 128, 129, 130,
17:17 - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151,
MP 04:22:28
21:39 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Shakhlo Altieva MP 00:00:00
Nils-Bertil
TUP 00:00:00
Carlson-Estrada
Camilla
Jägemalm

Pierre Blankenburg TUP § 133, 134, 135, 136,
18:27 - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 137, 138, 139,
TUP 03:12:03
21:39 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156,
157, 158, 159, 160

Per Börjel

TUP 00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

SD

00:00:00

Ulrika Ekengren SD

Robert Stenkvist SD § 129, 128, 129, 130, 131,
17:17 - 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152,
04:22:12
21:39 153, 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Niklas Lekander SD

Helen Spaak SD § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
17:17 - 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
04:22:16
21:39 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Yrsa Rasmussen V

00:00:00

Haider Raja

V

Nooshi Dadgostar V § 133, 134, 135, 136, 148,
18:05 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 137, 138, 139, 140,
03:34:12
21:39 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157,
158, 159, 160

Marit Strand
Pettersen

V

Bekir Uzunel V § 129, 128, 129, 130, 131, 132,
17:12 - 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
04:27:46
21:39 154, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 160

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene

FP

04:20:02 17:19 -

Wåhleman

21:39

Benny
Ferdinandsson

FP

04:10:12

17:29 21:39

Benita Hägg

C

04:32:29

17:07 21:39

Boris Granath

C

00:00:00

