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§ 98
Svar på interpellation – Angående kostnaderna för det nu
nedlagda idéhuset (L) (KS/2016:302)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0428 § 94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående kostnaderna för det nu nedlagda idéhuset.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 99
Svar på interpellation – Hur ska vi åtgärda mansdominansen i fullmäktigedebatterna? (V) (KS/2016:347)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Nooshi Dadgostar (V) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201604-28 § 94 en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande –
Hur ska vi åtgärda mansdominansen i fullmäktigedebatterna?
Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ros (S) besvarar interpellationen.
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§ 100
Svar på interpellation – Beträffande Södertörns Fjärrvärme
AB – Södertörns Energi AB (KD) (KS/2016:358)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stefan Dayne (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0428 § 94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Beträffande Södertörns Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 101
Svar på interpellation – Beträffande Södertörns Fjärrvärme
AB – Södertörns Energi AB (KD) (KS/2016:359)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stefan Dayne (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0428 § 94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande för besvarande
av styrelseordförande i Södertörns energi AB – Beträffande Södertörns
Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 102
Svar på interpellation – Beträffande Södertörns Fjärrvärme
AB – Södertörns Energi AB (KD) (KS/2016:360)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stefan Dayne (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0428 § 94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande för besvarande
av styrelseordförande i Södertörns Fjärrvärme AB – Beträffande Södertörns
Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 103
Särtaxa och verksamhetsområde för Eldtomta, Grödinge
(KS/2015:867)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om
särtaxeavgift och verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Eldtomta, Botkyrka kommun.
Beslutad särtaxeavgift och verksamhetsområde börjar gälla när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.
Protokollsanteckning

Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) anför till protokollet
att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag samt
till tilläggsyrkandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 92 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattningsvis ska huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster tillämpa särtaxa om vattentjänsterna för vissa fastigheter på grund
av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, då skall avgifterna bestämmas med hänsyn till kostnaderna.
I Eldtomta finns skäl för tillämpning av särtaxa, eftersom det är få anslutningar per meter ledning. Det krävs jämförelsevis långa ledningsdragningar för att försörja de 11 fastigheterna.
För att kunna bedöma om särtaxa ska tillämpas måste område med särförhållanden jämföras med andra områden, så kallade jämförelseområden.
Jämförelsen har inte kunnat utföras på ett bra sätt eftersom tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, inte byggt ut jämförbara områden de senaste åren.
Eftersom täckningsgraden för normal utbyggnad inte är känt bedöms en
täckningsgrad på cirka 75-80 % vara rimligt. Det finns skäl att anta att den i
utbyggnadsområden är lägre än 100 %.
Investeringen som tidigare angetts för VA-utbyggnaden och som ska ingå i
kostnadsunderlaget uppgår till 3 200 000 kronor. Den totala intäkten om inte
särtaxa införs för området blir 1 484 430 kronor vilket motsvarar en täckningsgrad på cirka 46 %. Två obebyggda fastigheter har räknats som anslutna.
Det är lämpligt att endast justera taxans två kostnadsparametrar; grundavgift
och tomtyteavgift, vid beräkning av särtaxan eftersom det är kostnadsskillnaden som motiverar särtaxa. Ändamålsavgiften för förbindelsepunkt
och lägenhetsavgift, de så kallade nyttoparametrarna bör inte skilja sig från
normaltaxan.
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Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 22.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
lämnar ett tilläggsyrkande.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Arzu Alan (S), Carl Widercrantz
(TUP) och Andrei Ignat (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige ställer kommunstyrelsens förslag till beslut samt tillläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet.
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Yrkande beträffande särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta,
Grödinge
Jag yrkar härmed bifall till förslag till beslut beträffande införande av särtaxa och
verksamhetsområde för Eldtomta i Grödinge med följande ändring avseende grundavgiften och
precisering av motiv för särtaxan:
1. Parametern grundavgift fastställs till 2,5 vilket är 66 282 kronor (inklusive moms). Övriga
parametrar i särtaxan fastställs enligt tekniska nämndens förslag.
2. Precisering av motiv:
De främsta motiven för införande av särtaxa är att det antas bli få anslutningar per meter
utbyggd ledning och att det krävs jämförelsevis långa ledningsdragningar för att försörja elva
fastigheter i området Eldtomta med rent kommunalt dricksvatten och tillgång till kommunalt
avlopp. Särtaxan innebär att det är två kostnadsparametrar, grundavgiften och tomtyteavgiften,
som justeras då det är dessa parameterar som främst påverkar kostnadsskillnaderna i Eldtomta.
Avgifterna för anslutning till kommunalt vatten och avlopp överensstämmer därmed med vad
som kommunicerats till fastighetsägarna i Eldtomta under 2014.
Ebba Östlin (s)
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§ 104
Riktlinjer markanvisning till föreningar, trossamfund och
andra icke kommersiella verksamheter (KS/2016:253)
Beslut

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 93 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun får löpande förfrågningar från föreningar, trossamfund
och andra icke kommersiella verksamheter som vill hyra befintliga lokaler
eller önskar mark att bygga möteslokal på. Förfrågningar kommer i nuläget
in via olika förvaltningar (kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen) och via politiken. Det
finns ingen tydlig hantering för hur förfrågningarna ska tas om hand eller
hänvisas. Det är också otydligt vad Botkyrka kommun erbjuder föreningar
och trossamfund som efterfrågar mark att bygga egna lokaler eller byggnader på. I takt med att kommunen växer med fler bostäder och arbetsplatser
ökar kraven på att effektivt kunna samsas om och samutnyttja den mark som
finns att tillgå.
Riktlinjerna för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke
kommersiella verksamheter tydliggör hur den kommunala organisationen
ska hantera förfrågningar från föreningar och trossamfund och vilka principer som gäller för dem om de vill bygga på kommunal mark.
I riktlinjerna står det vilka kommunens utgångspunkter och åtaganden är när
förfrågningar om markanvisning till föreningar och trossamfund inkommer:
vilken typ av verksamheter som lämpar sig bäst var, vilka förutsättningar en
förening eller ett trossamfund behöver uppfylla och hur vi prioriterar när
flera intressenter är aktuella för en markanvisning.
Viktiga punkter i riktlinjerna är att:
•
•
•
•

Markanvisning av kommunal mark för förenings- eller samfundslokal
ska ske genom direktanvisning.
Marken ska upplåtas med tomträtt.
Föreningar eller trossamfund ska själva bekosta tomträttsavgäld, framtagande av detaljplan, bygglov, anslutningsavgifter och andra kostnader. Detsamma gäller kostnader för att bygga.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterar förfrågningar om markanvisning.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en beredskap för att varje år
kunna erbjuda minst en ny plats till föreningar och trossamfund.
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Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-04-13, § 16.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD), Robert Steffens (C), Dan Gahnström
(MP) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy Baker (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-05-02
Ärende 93

Markförfrågningar från föreningar och samfund (KS/2016:253)

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att göra en kompletterande inventering
av behovet av möteslokaler föreslås Samhällsbyggnadsnämnden nu direktanvisa mark
för försäljning eller tomträtt till föreningar och samfund.
Detta föreslås, häpnadsväckande nog, ske i huvudsak väldigt bra lägen, där det oftast
redan är planerat för olika grader av stadsbebyggelse. I de två tomter som ligger vid
Rotemannen-området (inklusive den Gula villan) så har detta skett utan något som helst
samråd med berört kommunalt bolag.
Ifrågasätter detta utifrån främst två sakliga skäl:
Det ena är att vi har en skriande bostadsbrist. Att då börja direktanvisa mark till
föreningslokaler är enligt vårt sätt att se det, helt fel prioritering. Är det något vi ska
direktanvisa mark för så är det fler bostäder, i blandade upplåtelseformer.
Det andra är bristen på mark för näringslivsetableringar. Det är minst lika viktigt (som
bostäder) att se till att det finns attraktiv mark för företagsetableringar, eller för företag
som behöver mer mark för att kunna expandera sin verksamhet. Botkyrka ligger, i ett
länsperspektiv, alldeles för lågt på de olika företagsrankingarna, utav flera anledningar.
En tillräckligt stor grad av förståelse för vikten av att kunna få mark i logistiskt
gynnsamma lägen är en av anledningarna.
För oss moderater så är den rimliga ordningen att föreningarna får förhandla om lokaler
ur befintligt bestånd, alternativt att de, om resurserna finns, köper tomter på marknaden.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker
Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 105
Bolagsordningar för Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB - ändring (KS/2016:324)
Beslut

1.

Förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB fastställs
enligt kolumn nr 2 i bilaga 1 till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18. Det fastställda förslaget förutsätts
snarast tas upp för beslut på Södertörns Energi AB:s bolagsstämma.

2.

Paragraf 5 i bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB ska ha
följande ändrade lydelse:

”Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma till
slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöterna och
suppleanterna utsågs. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer
vardera lika antal ledamöter och suppleanter.
Utöver de antal ledamöter, som väljs enligt första och andra styckena kan
bolagsstämman på förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner som ledamot i styrelsen välja den verkställande direktören i Södertörns Energi AB.
Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.”
3.

Södertörns Energi AB ska – utöver de ägardirektiv som beslutats i ett
särskilt ärende - som ytterligare ägardirektiv tillse att den enligt punkten 2 ovan föreslagna ändringen av § 5 i bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB genomförs genom beslut på bolagsstämma.

Kommunstyrelsens beslut i ärendet
4.

Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge
kommuner beslutar enligt punkten 1 ovan uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en
extra bolagsstämma i Södertörns Energi AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Begäran ska –
under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge
kommuner beslutar enligt punkten 2 ovan – även innefatta att bolagsstämman beslutar enligt punkten 3 ovan.

Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 94 lämnat ett förslag till beslut.
Södertörns Energi AB
Enligt 3 kap. 17 § första stycket kommunallagen (”KL”) ska fullmäktige
•

fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

•

se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

•

utse samtliga styrelseledamöter,

•

se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas,

•

utse minst en lekmannarevisor, och

•

se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom
avtal lämnas över till privata utförare.

Södertörns Energi AB:s gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven ovan. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i
övrigt finns anledning att se över bolagsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med bolagets andra ägare
Huddinge kommun upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB. Förslaget har även diskuterats med den verkställande direktören för Södertörns Energi AB.
Södertörns Fjärrvärme AB
För Södertörns Fjärrvärme AB har ägarkommunerna liksom Södertörns
Energi AB önskemål om att den verkställande direktören för sistnämnda bolag ska beredas plats i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB. Mot denna
bakgrund har Botkyrka och Huddinge kommuner tagit fram ett förslag som
gör det möjligt att uppfylla detta önskemål.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-20.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Dayne (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra
hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige ställer
sedan kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande

Kommunfullmäktige

Ärende 105: Bolagsordningar för Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB – ändring (KS/2016:324)
Vi kristdemokrater finner att presenterat förslag gällande bolagsordningar för Södertörns Energi
AB och Södertörns Fjärrvärme AB har en hel del brister.
Vi kristdemokrater anser det viktigt med den kommunala självstyrelseprincipen. Vi förordar den
demokratiska arbetsformen där de olika kommunala styrelserna leds och styrs av folkvalda, direkt
eller indirekt valda som ett resultat av representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen i
kommunala bolag har således förtroendeuppdrag och har valts av kommunfullmäktige.
Tjänstemännen är experter och verkställer fattade beslut, men själva besluten är de
förtroendevaldas uppdrag. Även om det i detta fall finns två lagar, aktiebolagslagen och
kommunallagen, så anser vi att den demokratiska aspekten är mycket viktig. Det måste finnas en
tanke med att det att det så tydligt i kommunallagen anges möjligheten att tillåta kommunala
angelägenheter i andra juridiska personer, samtidigt som det finns rekommendationer för hur
bolagsstyrelserna i kommunala bolag skall väljas.
Ansvarsutkrävande för de kommunala förtroende uppdragen görs som bekant i allmänna val och
i dessa bolag tjänstemän tillhör som bekant inte politikerkretsen. Vi vill understryka att med de
folkvaldas delaktighet i styrelserna ökar möjligheterna för allmänheten att påverka och ger
dessutom de representativt folkvalda politikerna möjlighet till insyn och påverkan i processen,
vilket ökar beslutens demokratiska legitimitet och styrka.
Ägarbolaget som bildades av kommunerna Botkyrka och Huddinge, numera döpt till Södertörns
Energi AB, var ämnat att enbart ha en förvaltande roll och bl.a. se till att räntorna på reverserna
betalades till kommunerna. Den operativa verksamheten skulle fortfarande bedrivas genom
Södertörns Fjärrvärme AB, som redan ägde distributionsnätet och hade kundrelationerna. För att
fortsatt säkerställa medborgarinflytande i detta bolag skulle bolaget ha en styrelse vald av de båda
kommunernas kommunfullmäktige.
Det nu presenterade förslaget innebär bl.a. att Södertörns Energis VD skall bli fullvärdig ledamot
av Södertörns Fjärrvärme AB:s styrelse samt ingå i styrelsens presidium. Denna förändring
innebär att bolagets styrelse plötsligt frångår principen av att vara förtroendemannastyrt via
politiker i de båda kommunerna till att bli en blandning av tjänstemannastyre och politikerstyre. I
praktiken kommer VD: n dels att aktivt i bolagsstyrelsen påverka besluten i Södertörns
Fjärrvärme, utöver de ägardirektiv som utfärdats, och aktivt bli styrande i Södertörns Fjärrvärme.
Dessutom kommer Ägarbolagets VD vid lika voteringsläge mellan kommunerna få utslagsröst. Vi
saknar och efterlyser vilka förbättringar som dessa föreslagna ändringar förväntas ha för
Södertörns Fjärrvärme AB och för Botkyrka och Huddinge kommun och dess medborgare.
Anser man att det är kompetensbrist i styrelsen vilket är anledningen till att en tjänsteman skall bli

ledamot av Södertörns Fjärrvärme AB:s styrelse och ingå i styrelsens presidium? Om så är fallet,
varför har man då två separata bolag?
Vi anser att det kan finnas anledning att ompröva om Södertörns Energi AB och Södertörns
Fjärrvärme AB fortsättningsvis skall vara separata bolag. En fusion av de båda bolagen skulle bl.a.
spara pengar. Inledningsvis borde det kanske genomföras personunion av de båda bolagens
verkställande ledning och eventuellt styrelserna.

Vi kristdemokrater yrkar:
1. att förslaget i första hand återremitteras för bearbetning där bl.a. ovanstående aspekter
beaktas
2. att, om återremissyrkande faller, avslå ordförandeförslaget.

Tumba 2016-05-26

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)
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§ 106
Ägardirektiv AB Botkyrkabyggen 2016-2019 (KS/2016:336)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv daterade 2016-04-21 för
AB Botkyrkabyggen åren 2016-2019.

2.

Kommunfullmäktige ger AB Botkyrkabyggen i uppdrag att utreda hur
en uthållig förmåga till nyproduktion kan byggas upp i den egna organisationen eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Avrapportering ska ske senast 2017-04-30.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att AB Botkyrkabyggen ansvarar för bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen.

Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 95 lämnat ett förslag till beslut.
Ägardirektiven tar sin utgångspunkt i Program för bostadsförsörjning
(KS/2015:245) som beslutades av kommunfullmäktige 2016-03-31.
Förslaget till ägardirektiv innebär att bolaget under kommande år successivt
ska öka det egna bostadsbyggandet och från 2020 ska nyproduktionen
kunna ligga på omkring 300 bostäder per år. Mot denna bakgrund föreslås
kommunfullmäktige ge AB Botkyrkabyggen i uppdrag att utreda hur en uthållig förmåga till nyproduktion kan byggas upp i den egna organisationen
eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Avrapportering ska
ske senast 2017-04-30.
Från och med 2016 anvisas ett betydande antal nyanlända till Botkyrka utifrån ny lagstiftning. Mot denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att det är AB Botkyrkabyggen som ansvarar för bostäder till nyanlända
som anvisas till kommunen.
Yrkande

Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M), Bo Johansson
(S), Nooshi Dadgostar (V) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg (SD) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Kommunfullmäktige 2016-05-26
Ärende 106 Ägardirektiv AB Botkyrkabyggen 2016-2019(KS/2016:336)
Sverigedemokraterna har länge ansett att byggnadstakten i Stockholmsområdet måste
halveras. Vi inser att det behövs fler bostäder, men vad övriga partier inte verkar inse är att
med det enorma tryck med nyanlända så kommer bostäderna aldrig räcka till oavsett hur
mycket vi bygger. Sverigedemokraterna vill inte att Botkyrkabyggen bygger sönder våra
vackra grönområden i kommunen.
Sverigedemokraterna har under många år påpekat att Botkyrka som kommun inte kan lösa
hela länets bostadsproblem, vi behöver lyfta diskussionen till regional nivå så att alla
kommuner i Stockholmsområdet fördelar ansvaret. Detta skulle underlätta för Botkyrka där
vi redan bygger så mycket och lider av växtvärk. Vi skulle därför hellre se att förslaget
fortsatte att innehålla ett lägre mål för nyproduktion.
Med hänvisning till ovanstående
Yrkar vi att fullmäktige beslutar att ägardirektivens mål på nyproduktion from 2020 skall vara
200 bostäder istället för 300 bostäder
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
Sebastian Lindqvist

Robert

Stenkvist

Helén Spaak
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§ 107
Riktlinjer för partistöd - tillägg (KS/2016:292)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föreslaget tillägg i riktlinjerna för partistöd.
Riktlinjerna gäller från och med 2016-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 96 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen budgeterar årligen medel för utbetalning av
partistöd. Det är av vikt att uteblivna utbetalningar eller andra avvikelser regleras innevarande år för att budgetutfallet inte ska avvika väsentligt från
budget. Avvikelser som uppkommit på grund av brister eller handhavandefel hos kommunledningsförvaltningen ska dock alltid åtgärdas av kommunen.
Med anledning av detta föreslås följande tillägg:
Riktlinjerna bör i § 6 ha följande lydelse och tillägg (föreslaget tillägg är
understruket):
§6
Partistöd betalas ut årligen, fördelat över årets fyra kvartal, efter beslut av
kommunfullmäktige senast december året innan det år för vilket partistödet
avser.
Partistöd betalas inte ut retroaktivt. Alla avvikelser ska regleras innevarande
kalenderår.
Mottagare som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 5 §
till kommunen inom föreskriven tid kan efter beslut av kommunfullmäktige
mista rätten till partistöd för nästkommande år.
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-12.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 108
Omreglering av tomträttsavgäld för Ensta 1:184
(KS/2016:330)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med 2017-1201 sätts till 13 500 kronor/år för Ensta 1:184.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 106 lämnat ett förslag till beslut.
2007-12-20 uppläts fastigheten Ensta 1:184 med tomträtt till De Fems Verkstadsplåtslageri AB. Idag innehas tomträtten av MTA Credit AB. Tomträttsavgälden kan omregleras vart tionde år. Nuvarande avgäld från 2007 är
6168 kronor/ år. Föreslagen avgäld är 13 500 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12, § 133.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 109
LSS-boende på Tingstorget, Alby - begäran om medel
(KS/2016:323)
Beslut

1. Kommunfullmäktige medger tekniska nämnden 11 miljoner kronor för
köp av bostadsrätt för användning som ett LSS-boende med plats för 6 boenden.
2. För inredning av den tomma bostadsrätten, råyta, medges ytterligare 11
miljoner kronor för att anpassa efter vård- och omsorgsförvaltningens behov.
Total investering om 22 miljoner kronor finanserias med ökad upplåning.
Protokollsanteckning

Kia Hjelte (M) anför till protokollet:
Det är oerhört viktigt att det nya LSS-boendet är helt klart innan
personerna flyttar in. Det vore mycket olyckligt för de boende
(personerna) om de skulle tvingas evakueras och bo någon annanstans
innan det nya boendet är klart.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 107 lämnat ett förslag till beslut.
I enlighet med lagen om offentlig upphandling köps den nya bostadsrätten
som råyta, alltså inte inredd. Förvaltningen kommer att anpassa lokalen efter
vård- och omsorgsförvaltningens behov, varpå ytterligare medel för detta
äskas.
För tillkommande hyreskostnader kommer vård- och omsorgsförvaltningen
att begära en utökning av driftsmedel i ettårsplan 2017 med cirka 1 miljon
kronor mer per år.
I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidén för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen uppdraget att anvisa mark och ta fram
avtal för tre av de områden i Alby som ska inleda arbetet med ny bebyggelse. Tingstorget är ett av dessa tre områden.
Idag upptas en del av ytan av ett fristående LSS-boende för 6 boende. Det
nuvarande boendet uppfördes under 2011-2012. Då kommunen ville öka
exploateringsgraden på platsen och gick ut med en markanvisningstävling
var ett av kraven att det befintliga LSS-boendet skulle rivas och få plats i
den nya bebyggelsen. Den beräknade inflyttningen i det nya LSS-boendet
kommer att ske under juni-juli 2017.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 21.
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Yrkande

Tuva Lund (S), Lars Johansson (L), Kia Hjelte (M) och Aram El Khoury
(KD) 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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§ 110
Åtgärdsplan med anledning av den av fullmäktige riktade
anmärkningen till tekniska nämnden
Ärendet behandlas under ärende 122 Anmälningsärenden
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§ 111
Svar på motion: Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M) (KS/2014:363)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 72 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-22, § 111, lämnat en motion: Ersätt Tumba äldreboende
med nya äldreboenden. Motionärerna vill se över möjligheterna att dels ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden, samt få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Vidare vill motionärerna att kommunen
bygger två stycken nya äldreboenden i egen regi, samt tar fram två tomter
med markanvisning och/eller upphandling och/eller partnerskap med privata
aktörer. Fastigheten Tumba ÄB kan ersättas och nyttjas som exempelvis
ungdomsbostäder eller företagshotell.
Förslag är att:
1.samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att ersätta
nuvarande Tumba äldreboende med nya äldreboenden,
2.att 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i egen regi,
3.att 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i extern regi,
samt,
4.att nuvarande fastighet för Tumba äldreboende avyttras till extern aktör.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-09-23, § 64.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 70.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-15.
Motivering

Botkyrka kommun har och ska ha vård- och omsorgsboenden med hög kvalité som möter våra invånares behov. Den rödgröna kommunledningen har
höga ambitioner om att skapa boenden för alla i livets alla lägen. När det
gäller bostäder för äldre så handlar det om att möjliggöra för fler bostäder i
centrumnära lägen. Fullmäktige har också fattat beslut om ett koncept för
trygghetsbostäder i Botkyrka och nu pågår den första projekteringen av bo-
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städer som riktar sig till Botkyrkabor som fyllt 70 år och som behöver bostäder som är anpassade efter äldres behov.
I Botkyrka byggdes det första vård- och omsorgsboendet 1968. Sedan dess
har vi möjliggjort för fler boenden och idag finns det sex kommunala vårdoch omsorgsboende och ett antal privata boenden i kommunen.
Till skillnad från många andra kommuner som lagt ner boendeplatser så
ökar Botkyrka antalet boendeplatser på vård- och omsorgsboenden. Vi har
även ambitiösa utvecklingsplaner vad gäller byggnation av nya vård- och
omsorgsboenden i kommunen och planerar för ett nytt vård- och omsorgsboende vart femte år.
Utöver att vi behöver möjliggöra för fler boenden så står verksamhetslokalerna inom vård och omsorg inför samma utmaningar som skolan vad gäller
att renovera och modernisera några av våra äldre befintliga lokaler så att de
fungerar bättre både utifrån medborgarnas fokus men också utifrån arbetsmiljöperspektiv.
Tumba vård- och omsorgsboende är kommunens största vård- och omsorgsboende och där bor 154 medborgare. Lokalen är ett gammalt sjukhus och är
i stort behov av att bli ersatt med nya boenden. Därför har den rödgröna
kommunledningen tagit initiativ till utredning om hur man kan gå till väga
för omvandling av boendet. Utifrån förvaltningens utredning fattade kommunfullmäktige beslut om en process för att ersätta det befintliga vård- och
omsorgsboendet i september 2014. Tekniska nämnden fick i uppdrag att i
samverkan med kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för
en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende. I samma ärende beslutades om en process för nya boendeplatser.
Förvaltningens utredning konstaterar att boendet ska ersättas med tre nya
boenden. Fastigheten Samariten, där vård- och omsorgsboendet finns, ska
säljas och köparen kommer att ha ett ansvar för att iordningställa två av
dessa tre ersättningsboenden. Det tredje ersättningsboendet planeras i Fittja
centrum.
Yrkande

Tuva Lund (S) och Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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§ 112
Svar på motion: Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) (KS/2014:194)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 74 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27, § 62, lämnat en motion: Se
över inrättandet av en eller flera servicelinjer. Motionärerna menar att servicelinjer skulle fungera som ett komplement till kollektivtrafik och färdtjänst. Deras förslag är att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
utreda möjligheten till samverkan med SL om att inrätta servicebussar i
olika kommundelar där efterfrågan och underlag finns. Vidare anser
motionärerna att utredningen bör innehålla trafikmätningar, reseunderlagsberäkningar samt enkäter där medborgare i olika kommundelar tillfrågas.
Även ålder ska vara en faktor.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2015-11-04.
Motivering

Motionärerna föreslår att kommunen utreder möjligheter till samverkan med
Landstingets trafikförvaltning (SL) om att inrätta servicebussar i olika
kommundelar. Den rödgröna kommunledningen jobbar aktivt gentemot
landstinget, som bär ansvaret för kollektivtrafiken, för att höja kvalitén, turtätheten och antalet linjer inom kommunen samt till resterande delar av
regionen.
En fungerande kollektivtrafik är nödvändig för en tillväxtmotor som Stockholmsregionen. Våra invånare rör sig genom regionen för att komma till
jobb, skola, fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt. En ofullständig
kollektivtrafik motarbetar regionens utveckling.
Kommunledningen gör i nuläget bedömningen att det inte är aktuellt att
driva kommunal kollektivtrafik eller betala landstinget för extra service,
utan att det är landstinget som ska hantera sitt uppdrag om kollektivtrafik.
Det finns däremot en idé om att kommunen bör påbörja en större utredning
för att skapa en övergripande kollektivtrafiköversikt. I en sådan utredning
kan lämpligheten av servicelinjer med fördel ingå. På så sätt kan behov belysas som kan användas i en dialog med landstinget.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M), Lars Johansson (L) och Aram El Khoury (KD) yrkar bifall
till motionen.
Tuva Lund (S) och Bo Johansson (S) 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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§ 113
Svar på motion: Tullinge i Region Flemingsberg (TUP)
(KS/2010:48)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 75 lämnat ett förslag till beslut.
Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Peter Wiklund (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-28, § 25, lämnat en motion:
Tullinge i Region Flemingsberg. Deras förslag är att kommunfullmäktige
ger de ansvariga i uppdrag att omedelbart förtydliga informationen och den
demokratiska processen på kommunens hemsida angående Region Flemingsberg, så att till exempel risken för enskilda fastighetsägare drabbas av
felaktiga spekulationer minskar. Att kommunfullmäktige beslutar att alla
pågående samråd ges en stående spalt i lokalpressen, samt att kommunfullmäktige ger de ansvariga i uppdrag att redovisa alla inkomna synpunkter på
”Regionplanerna” (FÖP) och snarast utlysa ett partipolitiskt neutralt informationsmöte för alla Tullingebor.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2015-05-21.
Motivering

Den rödgröna majoriteten ser i grunden positivt på den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (”RUFS:en”), som bygger på tanken att
storstadsregionen Stockholm inte kan bestå av en enda innerstadskärna med
ytterområden som betraktas som perifera, utan behöver utvecklas till en region med ett flertal stadskärnor. Det ska inte bara vara i innerstan man hittar
ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, nöjen, kultur och samhällsservice,
utan även i de regionala stadskärnor som växer fram ska medborgarna finna
dessa kvaliteter. Att en av de åtta regionala stadskärnor som pekas ut i
RUFS:en – Flemingsberg – ligger alldeles intill Botkyrkas kommungräns är
särskilt positivt, eftersom det lett och kommer att leda till investeringar i såväl infrastruktur som bostäder, utbildningsplatser och arbetstillfällen i vårt
omedelbara närområde. Att detta gynnar Botkyrkaborna säger sig självt.
Tullingepartiet tycks dock se på saken på ett annat sätt. De anser att den fördjupade översiktsplanen som syftar till att stärka Flemingsberg som en hållbar regional stadskärna orsakat ”lidande och oro” för boende i Tullinge och
efterlyser mer information och dialoginsatser från kommunens sida. I tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen framgår det hur kommunikationen kring den fördjupade översiktsplanen sett ut. Vår bedömning är att
de insatser som gjorts från kommunens sida gott och väl innefattar de åtgärder Tullingepartiet efterlyser i motionen. För oss i den rödgröna majoriteten
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är det viktigt att säkerställa att medborgarna såväl har insyn i, som möjlighet
att vara delaktiga i utvecklingen av våra kommundelar. Som framgår av
tjänsteskrivelsen, ledde också samråden som hölls 2010 till inriktningsbeslut
i kommunstyrelsen som låg i linje med vad medborgarna framfört under
processen. Vi ser fram emot att även fortsättningsvis få ta del av viktiga
synpunkter från medborgarna, när vi fortsätter att bidra till utvecklingen av
den regionala stadskärnan Flemingsberg.
Yrkanden

Therese Lind (TUP) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) 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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§ 114
Svar på motion - Angående FN:s barnkonvention (S)
(KS/2014:564)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 97 lämnat ett förslag till beslut.
Taina Virta (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25, § 151,
lämnat en motion: Angående FNs barnkonvention. Motionären föreslår till
kommunfullmäktige att ge alla nämnder i uppdrag att implementera barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet. Alla myndigheter, däribland kommuner, är sedan 1990 då Sverige ratificerade FNs konvention om barnets rättigheter, skyldig att bedriva sina verksamheter i enlighet med konventionen.
Regeringens planer på att göra Barnkonventionen till ny svensk lagstiftning
senast 2018 stärker motiven att fullt ut implementera barnkonventionen i
Botkyrka kommun.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-10, § 5.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 7.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-17, § 11.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-02-17, § 16.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-02-24, § 21.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-20, § 22.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 31.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 148.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-03-11, § 11.
Motivering

Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att medverka som pilot i SKL:s
överenskommelse med regeringen om att integrera mänskliga rättigheter i
styrning och ledning. FN-konventionen om barnets rättigheter är en av de
konventioner som kommunledningen vill prioritera inom ramen för samarbetet.
Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner när det gäller att säkra
alla barns lika rättigheter och implementera barnkonventionen i det
kommunala arbetet. Denna ambition delar vi med den rödgröna regeringen
som låtit utreda hur barnkonventionen kan göras till svensk lag. Barnrättighetsutredningen lämnade i sitt betänkande den 11 mars (SOU 2016:19) för-
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slag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Därför tycker vi att förslaget är mycket positivt.
Yrkanden

Taina Virta (S), Ebba Östlin (S), Aram El Khoury (KD) och Kia Hjelte (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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§ 115
Svar på motion - Bygg bort otryggheten (M) (KS/2014:84)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 98 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-20, § 45, lämnat en motion:
Bygg bort otryggheten. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att snabbutreda vilka platser i kommunen som är
lämpliga för nyproduktion av bostäder, i kombination med särskilda trygghetsskapande åtgärder i den yttre miljön. Motionärerna pekar på möjligheterna att utveckla Botkyrka kommuns stadsdelar med fler bostäder, trygga
gång- och cykelvägar, bättre belysning med mera. Otryggheten bör systematiskt jobbas bort, samtidigt som takten i bostadsbyggandet måste öka.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-05-20, § 154.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen beslutade nyligen om att öka ambitionen
om bostadsbyggandet för att bygga 4000 nya bostäder på fyra år. Stockholm
har en massiv bostadsbrist, enda sättet att hantera den är att bygga bort den.
Därför tar vi i Botkyrka vårt ansvar för att bygga fler bostäder för livets alla
lägen.
Botkyrka växer och ska växa ännu mer. I kommunens översiktsplan, som
antogs våren 2014, tar vi sikte mot år 2040 där Botkyrka växer med hela
Stockholmsregionen och får 20 000 nya bostäder. I översiktsplanen tar vi
sikte på att förtäta våra befintliga områden och bygga staden.
Genom stadsutveckling får vi Botkyrka framåt. Stadsutveckling leder till att
vi kan modernisera våra områden, skapa både trygga och trivsamma miljöer
samt bostäder för livets alla lägen. Bostadsbyggandet är en mycket viktig
prioritet i hur vi gör Botkyrka än bättre för varje dag.
Botkyrka är idag i ett helt annat läge än för 10 år sedan. Idag knackar exploatörer på dörren varje dag och vill vara med att utveckla Botkyrka. Den rödgröna kommunledningen, med sina höga ambitioner, kommer göra allt för
att tillsammans med byggare ta kommunen framåt.
Det finns idag många projekt som är precis i startgroparna och flera som är
precis intill byggnationsstart. Ett lite mer långsiktigt projekt är utvecklingen
av Storvreten där vi genom förtätning och renoveringar vill skapa 2500 nya
bostäder. Detta projekt kommer göra Storvreten till en än bättre plats för
både nya och befintliga storvretenbor.
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Ett annat projekt som är precis innan byggstart är Tingstorget i Alby. Med
670 nya bostäder, nytt torg och koppling till tunnelbaneuppgången skapar vi
ett helt nytt kvarter. Detta kommer koppla samman olika delar av Alby och
skapa en mer levande plats, helt enligt kommunledningens mål om att skapa
en grön levande stad. I detta projekt effektiviserar vi just nu den kommunala
processen för att snabbare komma till byggstart.
Utöver det ovannämnda projekten så finns det ca 40 pågående detaljplaner
som möjliggör för nya bostäder och utveckling av våra stadsdelar. I planprocessen förs kontinuerlig diskussion om gestaltningen av ett område med
hänsyn till att levandegöra området och öka tryggheten. Det kan bland annat
handla om utveckling och upprustning av belysning, park- och gaturum,
men också andra insatser.
Med ovan beskrivning om långsiktiga mål, kommande byggprojekt samt en
massa ytterligare byggprojekt anser vi motionen besvarad.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 116
Svar på motion - Tidigarelägg 1:1-satsningen (M)
(KS/2015:265)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 99 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat en motion: Tidigarelägg 1:1satsningen (M). 1:1-satsningen, som innebär att varje elev har tillgång till en
egen digital enhet (dator eller läsplatta), gäller från årskurs 7 och uppåt i
Botkyrka kommun. Utöver det har inköp av läsplattor till skolor och förskolor för de lägre åldrarna gjorts. För att hänga med i utvecklingen av det
moderna samhället, där datorer är en naturlig del i vårt dagliga arbete, anser
motionärerna att skolelever måste ges stöd och förutsättningar för att möta
framtiden. System som införs i skolan idag måste vara anpassade efter den
miljö och de områden som de är tänkta att användas till. 1:1-programmet
som infördes 2012 har nått stor framgång för elever och lärare i kommunen.
Motionärerna anser dock att detta bör implementeras redan från årskurs 6.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-01, § 68.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-11.
Motivering

”Botkyrkas skolor och förskolor är bland de ledande i den mediepedagogiska utvecklingen. Skolledare och pedagoger ligger i framkant när det gäller digital kompetens och uppdaterar sina kunskaper i takt med teknik- och
samhällsutvecklingen. Botkyrkas elever lämnar skolan med en gedigen digital kompetens väl rustade för framtidens arbetsmarknad liksom fortsatta studier”.
Så står det i kommunens e-strategi för barn och unga. Den rödgröna kommunledningen och Botkyrka kommun har sedan länge haft ambitionen att ha
det bästa digitaliseringsarbetet i våra skolor och förskolor. 2015 kom Botkyrka på tredje plats i Guldtrappan som ger pris för bästa arbete med digitaliseringsarbetet i skolan.
Det övergripande målet för denna en-till-en-satsning är att digitalisering används som ett medel för att främja barnens och elevernas kunskapsutveckling. Målet med arbetet är att nya och bättre arbetsformer för lärande
ska utvecklas, både för elever och pedagoger, och att detta i sin tur leder till
högre måluppfyllelse och bättre resultat för eleverna.
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Det totala digitaliseringsarbetet är mycket mer än en-till-en-satsningen. Det
handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet och hitta nya sätt för lärande. För att det ska vara möjligt krävs en stark digital infrastruktur, vilket
kommunledningen nu förstärker med en satsning på fem extra miljoner som
tilldelas från regeringens förändringsbudget. Det handlar också om ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete. Samtidigt behövs många digitala
enheter och därför har samtliga elever på högstadiet och gymnasiet tilldelats
en egen sådan. I våra F-6 skolor har vi minst en digital enhet på tre barn och
i förskolan minst en digital enhet på tio barn.
Yrkanden

Thomas Vakili (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stina Lundgren (M) och Robert Steffens (C) 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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§ 117
Svar på motion - Dansens Hus (M) (KS/2015:207)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 100 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Björn Lagerstedt (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48 lämnat en motion: Dansens
Hus. Motionärerna anser att kommunens föreningsbidrag till idrottsklubbar
som erbjuder idrott för flickor, inte når ett tillfredsställande resultat. Flickor
lockas i regel inte i samma utsträckning som pojkar av traditionella bollsporter. Möjligheten att erbjuda flickor och kvinnor aktiviteter som överensstämmer med efterfrågan, exempelvis dans, fitness, zumba och yoga, anser
motionärerna kunna bli möjlig genom ett Dansens Hus. Motionärerna ser ett
stort behov av en stor satsning på flickor och kvinnors aktiva fritid, då nuvarande situation där flickor och kvinnor ofta hänvisas till privata och dyrare
alternativ, inte är en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Inrättandet av ett Dansens Hus ska inte betraktas som en generell satsning på
kultur- eller scenkonst, utan en satsning med fokus på rörelse, idrott och
hälsa, som främst utövas av flickor och kvinnor. Mot bakgrund av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att utreda och ta fram förslag
på vad ett Dansens Hus skulle kunna innehålla, samt att samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram lämplig mark och
en kalkyl för anläggandet av ett Dansens Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-15, § 58.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-06.
Motivering

Botkyrka kommun ska ha ett rikt kulturliv och föreningsliv. Den rödgröna
kommunledningen har som mål att fler ska engagera sig inom föreningslivet
och utöva idrottsliga eller kulturella aktiviteter. Det är en grundläggande del
i att skapa ett starkt samhälle i en grön levande stad.
Vi kan idag se skillnader i hur pojkar och flickor engagerar sig inom föreningslivet och det gäller att kommunen är med och främjar aktiviteter som
passar och efterfrågas av alla. För att kunna följa hur föreningsbidragen fördelas har kommunen under 2015 beslutat om nya bidragsregler. Genom de
reglerna kommer vi på ett tydligare sätt se om föreningsbidragen fördelas
ojämlikt mellan till exempel pojkar och flickor. På så sätt kan vi närmare se
vilka insatser vi som kommun kan göra för att stärka aktiviteter som passar
alla.
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Den rödgröna kommunledningen har som mål att fördelningen av föreningsbidrag ska vara lika mellan flickor och pojkar. Därför ger vi extra stöd
till föreningar med aktiviteter för flickor. Kultur- och fritidsnämnden jobbar
aktivt med att stärka aktiviteter för flickor. Detta sker bland annat genom att
stärka spontanidrotten, ridsporten och aktiviteter i våra bad och rackethallar.
Det görs också ett arbete med att stärka dansverksamheten, både organiserad
sådan och möjlighet till mer spontan utövning.
Idag finns det ett omfattande dansprogram i kommunen som når alla barn i
skolan genom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Det pågår också flera andra
dansprojekt i och med att de efterfrågas.
Vad gäller att bygga ett Dansens Hus är vi mer tveksamma. I Botkyrka finns
det spritt över hela kommunen lokaler väl anpassade för dans. Genom att
rikta våra resurser till användandet av dessa lokaler kan vi få en god spridning i hela kommunen och fler av våra medborgare kan få ta del av dans
som aktivitet. Ett enskilt hus riskerar att inte bli tillgängligt för alla i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden jobbar med att tillgodose de behov och de aktiviteter som efterfrågas av våra invånare. I det arbetet ska vi kunna tillgodose
aktiviteter som passar alla. Vi tror att de mer breda satsningar som finns på
dans kan nå fler medborgare och anser därmed att motionen ska avslås.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Yusuf Aydin (KD), Stina Lundgren (M),
Robert Steffens (C) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Deniz Bulduk (MP), Bim Eriksson (S), Adnan Issa (S), Shafqat Khatana (S)
och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 38 jaröster, 18 nejröster, 2 avstår, 1 röstar ej. Gül Alci (M) avlade
sin nejröst vid upprop och voteringsresultatet är justerat med ytterligare en
nejröst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (117) 117. Svar på motion: Dansens Hus (M) Beskrivning: (117)
Ja:38 Nej:17 Avstår:2 Inte röstat:2
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Gabriel Melki (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Arzu Alan (S)

Ja

Thomas Vakili (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Christina Zedell (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Bim Eriksson (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Robert Rasmussen (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Ej röst

Kia Hjelte (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Therese Hellichius (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Nej

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Ali Khalil (MP)

Ja

Aydan Sedef-Özkan (MP)

Ja

Dan Gahnström (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Pierre Blankenburg (TUP)

Nej

Östen Granberg (SD)

Ja

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Sebastian Lindqvist (SD)

Ja

Helen Spaak (SD)

Ja

Mats Einarsson (V)

Ja

Nooshi Dadgostar (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Nej

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stig Bjernerup (L)

Avstår

Lars Johansson (L)

Avstår

Robert Steffens (C)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Ja
Marit Strand Pettersen (V)

Ja

Fredrik Olsson ()

Ej röst

Totalt antal röstande:57
Potentiellt antal röstande:59
Vakanta:2
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§ 118
Svar på medborgarförslag - Arbeta aktivt med barnkonventionen (KS/2015:225)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 101 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26, § 49 ett medborgarförslag från
Johan Hörnfeldt: Arbeta aktivt med barnkonventionen. Förslagsställaren vill
att Botkyrka kommun ska arbeta aktivt med barnkonventionen och understryker vikten av att barnkonventionen blir lag samt att Sverige ska ratificera
barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om klagorätt för barn.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-09-18, § 31.
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
iutvecklingen 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.
Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att medverka som pilot i SKL:s
överenskommelse med regeringen om att integrera mänskliga rättigheter i
styrning och ledning. FN-konventionen om barnets rättigheter är en av de
konventioner som kommunledningen vill prioritera inom ramen för samarbetet.
Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner när det gäller att säkra
alla barns lika rättigheter och implementera barnkonventionen i det kommunala arbetet. Botkyrka arbetar för att alla nämnder ska implementera Barnkonventionen i sina verksamheter. Denna ambition delar vi med den rödgröna regeringen som låtit utreda hur barnkonventionen kan göras till
svensk lag. Barnrättighetsutredningen lämnade i sitt betänkande den 11
mars (SOU 2016:19) förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention
om barnets rättigheter (Barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Därför tycker vi att medborgarförslaget är
mycket positivt.
Dock har kommunen inget mandat att ta beslut om Barnkonventionen som
ny lag eller att ratificera det tredje tilläggsprotokollet om barns klagorätt.
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Detta är beslut som måste fattas av Sveriges riksdag respektive regering.
Men vi håller med förslagsställaren om att detta är viktiga åtgärder för att
stärka barns rätt och vi i Botkyrka kommer att göra vad vi kan för att dessa
beslut ska bli verklighet.
Yrkanden

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 119
Svar på medborgarförslag - Botkyrka Kommuns mobilapp
bör minnas kontaktuppgifter (KS/2015:251)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 102 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Göran Steen: Botkyrka kommuns mobilapp bör minnas kontaktuppgifter.
Förslagsställaren använder ofta Botkyrka kommuns mobilapp för att göra
felanmälan. Vid varje tillfälle måste kontaktuppgifter fyllas i, varpå förslagsställaren föreslår inrättande av en funktion som gör att kontaktuppgifter
sparas, för att skapa ett mer effektivt användande av mobilappen. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget om att
utveckla funktionen för denna felanmälan genom att lagra kontaktuppgifter i
ickeflyktigt minne och som då kan användas vid nästa felanmälan.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 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.
Botkyrkas mobilapp är idag ett bra sätt för medborgare att komma med synpunkter, göra felanmälningar med mera. Den är ett verktyg för att göra det
mer tillgängligt för medborgare att komma med synpunkter och felanmälningar. Medborgarförslaget innebär ytterligare en tillgänglighetsanpassning
och därför önskar vi bifalla förslaget.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 120
Svar på medborgarförslag - Bygg studentbostäder i Hallunda centrum (KS/2013:341)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 103 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2013-05-30, § 87, ett medborgarförslag från
Markku Grönman: Bygg studentbostäder i Hallunda centrum. Förslagsställaren föreslår att det i samband med en utbyggnad av centrumet också
byggs studentbostäder. Behovet av studentbostäder är stort och kommunikationerna från Hallunda till Södertörn och andra platser är mycket goda.
Studentbostäder i Hallunda centrum skulle också ge mer folkliv och därigenom öka tryggheten.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2015-04-08.
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.
Förslagsställaren tar upp behovet av fler studentbostäder och önskar se sådana byggda i Hallunda centrum. Kommunledningen anser att det är ett bra
förslag. I kommunens nya program för bostadsförsörjning höjer vi ambitionerna rejält för att öka bostadsbyggandet. 4000 nya bostäder i kommunen
på fyra år är målet. Samtidigt vill vi se en mer blandad bebyggelse och fler
bostäder riktade till exempel studenter, ungdomar eller äldre.
För att uppnå den ovan angivna ambitionen har kommunen cirka 40 pågående detaljplaner som möjliggör för nya bostäder och utveckling av våra
stadsdelar. Bland dessa projekt finns drygt 250 student- och ungdomsbostäder. För ett år sedan gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett utvecklingsprogram för utvecklingen av
Hallunda/Norsborg. Just nu pågår dialogarbetet för det nämnda utvecklingsprogrammet. En viktig del i det utvecklingsprogrammet kommer säkert att
vara att utveckla de centrala delarna av Hallunda. Där kan med fördel förslagsställarens och andra intentioner föras fram för att lyfta och utveckla
Hallunda centrum.
Kommunledningen har inte rådighet över Hallunda centrum som ägs av en
privat ägare. Kommunledningen har dock en aktiv dialog med ägaren om
hur Hallunda centrum kan vara en aktiv del i utvecklingen av Hallunda. Vi
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tycker förslaget med studentbostäder är bra och kommer ta med det i fortsatt
dialog med centrumägaren.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 121
Svar på medborgarförslag - Installera text-telefon för både
hörsel och syn på medborgarkontoren (KS/2015:303)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 104 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80, ett medborgarförslag från
Gabriele Åkesson: Installera en text-telefon för både hörsel och syn på medborgarkontoren. Förslagsställaren föreslår inrättande av en text-telefon på
medborgarkontor eller annan lämplig plats i kommunen. Detta skulle vara
ett bra hjälpmedel för personer med röst- eller språksvårigheter, eller för
personer som inte har en egen hemtelefon, exempelvis hemlösa.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2016-03-07.
Sammanfattning

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.
Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst som har funnits i många år och som
förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten utförs av
Eniro 118 118 på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS). Tjänsten kan
utföras även via Internet. Man kan antingen gå in på www.texttelefoni.se
och använda Internetportalen eller så använder man Google Talk.
Eftersom tjänsten går att använda via Internet ser vi ingen anledning att
skaffa en särskild texttelefon. Det går utmärkt att använda våra publika datorer på medborgarkontoren för att använda tjänsten. Samhällsvägledarna på
medborgarkontoren blir informerade för att kunna hänvisa till denna service.
När det gäller ärenden som berör kommunal verksamhet eller statliga myndigheter hjälper även medborgarkontoren att ringa upp aktuell tjänsteman
vid behov. Vid språksvårigheter finns det tillgång till olika språkkompetenser antingen via personalen på medborgarkontoret eller via tolk. Medborgarkontoret ska ge en likvärdig och jämlik service för alla medborgare i
Botkyrka kommun oavsett funktionsnedsättning.
Yrkande

Tuva Lund (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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§ 122
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Åtgärdsplan med anledning av den av fullmäktige riktade anmärkningen till
tekniska nämnden
Svar på medborgarförslag

Förbud för genomfartstrafik på Vattravägen, KS/2015:536
Beslut: avslag
Se över växtligheten på Albyberget för en tryggare miljö, KS/2015:543
Beslut: besvarat
Sätt upp en bajamaja ute på Skanssundet, KS/2015:561
Beslut: avslag
Ordna en tryggare väg till Trädgårdsstadsskolan i Tullinge, KS/2015:576
Beslut: bifall
Trafikspegel i korsningen Flottiljvägen-Skvattramvägen i Tullinge,
KS/2015:601
Beslut: besvarat
Anlägg en rastplats för hundar i Riksten, KS/2015:604
Beslut: bifall
Sätt upp farthinder i backen mot Skogshemsvägen, KS/2015:612
Beslut: avslag
Asfaltera kommunens gräsmatta på Hermelinsvägen/Skogshemsvägen,
KS/2015:613
Beslut: besvarat
Köp in eldrivna cyklar till äldreboenden i kommunen, KS/2015:641
Beslut: bifall
Bygg en rondell på Vattravägen, KS/2015:687
KS/2015:687
Beslut: avslag
Markera cykel- och gångbana på Römossevägen, KS/2015:719
Beslut: avslag
Sätt upp fartkamera eller farthinder på Römossevägen, KS/2015:728
Beslut: avslag
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Utegym och papperskorgar nedanför kolonilotterna och Kärsby fotbollsplan,
KS/2015:761
Beslut: bifall
Anlägg en bmx-cykelbana på flygfältet i Riksten, KS/2015:764
Beslut: avslag
Uppför en busskur på Vattravägen, KS/2015:776
Beslut: avslag
Stäng Vattravägen i Uttran för genomfart, KS/2015:841
Beslut: avslag
Trottoar på Kästadalsvägen, KS/2015:842
Beslut: besvarat
Trafikspegel i korsningen Victoriavägen-Scheelevägen, KS/2016:15
Beslut: besvarat
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§ 123
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Rita Seropian (MP), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Lisa Forssberg (S), ledamot i kommunens revisorer
Lisa Forssberg (S), lekmannarevisor i Botkyrka Stadsnät AB
Lisa Forssberg (S), revisorssuppleant i Upplev Botkyrka AB
Lisa Forssberg (S), revisorssuppleant i Hågelbyparken AB
David Persson (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Leyla Öztürk (S), vice ordförande och ledamot i dialogforum HallundaNorsborg
Arzu Alan (S), ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 14 juni 2016
Arzu Alan (S), ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 14 juni 2016
Leif Thunholm (TUP), ledamot i kommunens revisorer
Leif Thunholm (TUP), revisorssuppleant i Södertörns Energi AB
Leif Thunholm (TUP), revisorssuppleant i Södertörns Fjärrvärme AB
Staffan Teste (TUP), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Martina Wickham (MP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Steffen Martinsson (SD), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Arzu Alan (S)
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2018-12-31
Ledamot efter Hanan Abdulmasih (S)
Stig Åke Karlsson (S)
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2018-12-31
Ersättare efter Stig Åke Karlsson (S)
Ayisha Farooq (S)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31
Ledamot efter Leif Thunholm (TUP)
Staffan Teste (TUP)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Vice ordförande efter Leyla Öztürk (S)
Anton Ishak (S)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Ledamot efter Anton Ishak (S)
Göran Steen (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Lisa Hedin (S)
Tobias Ginman (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Lisa Hedin (S)
Tobias Ginman (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Martina Wickham (MP)
James Jin (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2018-12-31
Nämndeman efter Steffen Martinsson (SD)
Jack Bertilsson (SD)
SÖDERENERGI AB t o m 2019-06-30
Vice ordförande och ledamot efter Anders Arneson (S)
Gabriel Melki (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
Nina Lehtola (S)
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Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2018-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lisa Forssberg (S)
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)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter David Persson (S)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Arzu Alan (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)
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§ 124
Ny interpellation
Beslut

Interpellationen överlämnas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande för
besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

-

Angående fartdämpning och ökad trygghet på gång- och cykelvägen mellan Norsborg
och Hallunda (L), KS/2016:426
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§ 125
Nya motioner (KS/2016:43)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD), KS/2016:423
Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD), KS/2016:424
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD), KS/2016:425
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD), KS/2016:427
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§ 126
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Förslag om säker skolväg- Mellanbergsvägen 14-24 och delar av Nibblebacken, KS/2016:250
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om farthinder vägsträckan Murgrönvägen 29-37, KS/2016:260
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg ett utegym i Bremora, KS/2016:261
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Trafiksituationen i Solbo, KS/2016:263
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om parkeringssituationen område kring Eklidsvägen/Vårbäcksvägen, KS/2016:273
Överlåts till tekniska nämnden för beslut.
Sätt upp en skylt på Örnsberget som talar om utsiktsplatsen, KS/2016:303
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Miljöstation behövs även för att slänga mat och oljor, KS/2016:304
Överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut.
Det behövs en lekpark på Backsvalevägen i Vårsta, KS/2016:305
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om ett riktigt utegym vid Slagsta badet, KS/2016:306
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius/Önnemovägen, KS/2016:307
Beslutas av fullmäktige efter yttrande från tekniska nämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Förhindra att mängder av paddor och grodor blir överkörda mellan Klätterberget/Tullinge Strand, KS/2016:308
Överlåts till tekniska nämnden för beslut.
Förslag om att få en cykelpump i Hallunda och Norsborg Centrum,
KS/2016:310
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Anlägg ytterligare infartsparkeringar längst Römossevägen/Huddingevägen, KS/2016:311
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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Förslag om näridrottsplats för spontan-idrott i Tullinge, KS/2016:318
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Selektiv parkering i Vårstaparken Grödinge, KS/2016:331
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Utöka Storvretsbadet med ett miniäventyrsbad, KS/2016:335
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden 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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§ 97
Enkel fråga – Angående säkerheten kring samhällsnödvändig infrastruktur (C) (KS/2016:440)
Beslut

Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar den enkla frågan
som ställts av Robert Steffens (C)
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående säkerheten kring samhällsnödvändig infrastruktur.
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Namn

Parti Närvaro Tid
S

17:36
05:03:33 22:40

Mattias
Gökinan

S

17:36
05:03:33 22:40

Anders
Byrsenius

M

17:36
05:03:33 22:40

Gabriel Melki

S

17:36
05:03:33 22:40

Inger Ros

Serkan Köse

S

00:00:00

S

17:36
05:03:33 22:40

S

17:36
05:03:33 22:40

Lars Schou

S

17:36
05:03:33 22:40

Ebba Östlin

S

17:36
05:03:33 22:40

Youbert Aziz
Maria Gawell
Skog

Jens Sjöström

S

00:00:00

Arzu Alan

S

17:36
05:03:33 22:40

Thomas Vakili S

17:36
05:03:33 22:40

Ersättare

Jean-Pierre Zune S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Inga-Lill Strömqvist S § 98, 99, 100, 99, 100, 99,
100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 125, 126, 127

Tuva Lund

S

17:36
05:03:33 22:40

Christina
Zedell

S

17:43
04:56:54 22:40

Emanuel Ksiazkiewicz S § 98, 99

S

00:00:00

Berit Larsson S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100, 103,
101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125,
126, 127

S

17:36
05:03:33 22:40

S

17:36
05:03:33 22:40

Robert Aslan

Diana
Hildingsson
Adnan Issa

Juliana Lahdou
S
Nahrin

00:00:00

Bo Johansson

S

17:36
05:03:33 22:40

Bim Eriksson

S

17:36
05:03:33 22:40

Olle Westberg S

17:36
05:03:33 22:40

Taina Virta

S

17:36
05:03:33 22:40

Robert
Rasmussen

S

17:36
05:03:33 22:40

Maria
Mendoza

S

17:36
03:15:34 20:52

Jimmy Baker

M

17:36
05:03:33 22:40

Gül Alci

M

05:03:33 17:36

Björn Pettersson S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Shafqat Khatana S § 113, 114, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127

22:40
M

17:36
05:03:33 22:40

Stina Lundgren M

17:36
05:03:33 22:40

Yngve R K
Jönsson

M

17:36
05:03:33 22:40

Carl Baker

M

17:36
05:03:33 22:40

Andrei Ignat

M

17:36
05:03:33 22:40

Therese
Hellichius

M

17:36
05:03:33 22:40

Ellen Nilsson

M

17:36
05:03:33 22:40

Deniz Bulduk

17:36
MP 05:03:33 22:40

Ali Khalil

17:36
MP 05:03:33 22:40

Aydan SedefÖzkan

17:36
MP 05:03:33 22:40

Kia Hjelte

Yosra Yasmin
MP 00:00:00
Sherif
Dan
Gahnström

17:36
MP 05:03:33 22:40

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

MP 00:00:00

17:36
Embla Holmlid
MP 05:03:33 Kolenda
22:40

17:36
Anders Thorén TUP 05:03:33 22:40
Therese Lind

17:36
TUP 05:03:33 22:40

Carl
Widercrantz

17:36
TUP 05:03:33 22:40

Pierre
Blankenburg

17:36
TUP 05:03:33 22:40

TUP 00:00:00

Camilla Jägemalm TUP § 98, 99, 100, 99, 100, 99,
100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 125, 126, 127

Robert
Stenkvist

SD

00:00:00

Sergius Peter Himmelving SD § 98, 99, 100, 99,
100, 99, 100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120,
121, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122,
123, 124, 125, 126, 127

Östen
Granberg

SD

17:36
05:03:34 22:40

Karl-Otto
Hultström

-

17:36
05:03:34 22:40

SD

17:36
05:03:34 22:40

SD

17:36
05:03:34 22:40

Elizabeth
Bushby

Sebastian
Lindqvist
Helen Spaak

Mats Einarsson V

17:36
05:03:34 22:40

Bekir Uzunel

V

00:00:00

Nooshi
Dadgostar

V

05:03:34

Marit Strand Pettersen V § 98, 99, 100, 99, 100, 99,
100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 125, 126, 127
17:36
-

22:40
Ronnie
Andersson

V

17:36
05:03:34 22:40

Pia Carlsson

V

17:36
05:03:34 22:40

Aram El
Khoury

17:36
KD 05:03:34 22:40

Yusuf Aydin

20:10
KD 02:29:28 22:40

Stefan Dayne

17:36
KD 02:43:53 20:20

Stig Bjernerup L

17:36
05:03:34 22:40

Lars Johansson L

17:36
05:03:34 22:40

Robert
Steffens

17:36
05:03:34 22:40

C

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2016-05-26
Sammanträdestid: 2016-05-26 17:36:40 - 2016-05-26 22:40:14
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Jean-Pierre Zune S

Serkan Köse S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
17:36 05:03:34
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
22:40
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Stefan Leiding

S

00:00:00

Inga-Lill
Strömqvist

S

Jens Sjöström S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
17:36 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
05:03:34
22:40
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

01:20:27

S

Robert Aslan S § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
17:36 05:03:34
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
22:40
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Björn Pettersson S

Juliana Lahdou Nahrin S § 98, 99, 100, 99, 100,
99, 100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120,
17:36 05:03:34
121, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
22:40
112, 113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122,
123, 124, 125, 126, 127

Shafqat Khatana S

05:03:34

Carina Olsen

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

00:00:00

Yasemin Ergül

S

00:00:00

Simon Safari

S

05:03:34

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Berit Larsson

17:36 Christina Zedell S § 98, 99
18:57

17:36 - Maria Mendoza S § 113, 114, 113, 114, 115, 116,
22:40 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127

17:36 22:40

Björn Lagerstedt M

05:03:34

17:36 22:40

Ufuk Sen

M

04:24:00

18:03 22:27

Besnik Morina

M

02:24:36

17:36 20:01

Christina
Tibblin

M

03:04:24

Bengt Kring

M

00:00:00

Mohammed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Kevin Kors

MP 00:00:00

Leif Hedström

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva MP 03:46:21

17:36 20:41

17:51 21:37

Nils-Bertil
TUP 00:00:00
Carlson-Estrada
Camilla
Jägemalm

Elizabeth Bushby TUP § 98, 99, 100, 99, 100, 99,
100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121,
17:36 TUP 05:03:34
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
22:40
113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 125, 126, 127

Per Börjel

TUP 00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

SD

Robert Stenkvist SD § 98, 99, 100, 99, 100, 99,
100, 103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121,
17:36 05:03:34
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
22:40
113, 114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 125, 126, 127
17:36 22:40

Ulrika Ekengren SD

05:03:34

Niklas Lekander SD

00:00:00

Yrsa Rasmussen V

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

Bekir Uzunel V § 98, 99, 100, 99, 100, 99, 100,
103, 101, 102, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 103,
17:36 05:03:34
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
22:40
114, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

05:03:34

17:36 22:40

Benny
Ferdinandsson

L

05:03:34

17:36 22:40

Benita Hägg

C

05:03:34

17:36 22:40

Boris Granath

C

05:03:34

17:36 22:40

