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§ 72
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015
(KS/2016:298)
Beslut

1. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning till tekniska nämnden och beviljar nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan tillsammans med
tekniska nämnden för att komma till rätta med problemen. Tekniska nämnden ska även genomföra de åtgärder som lämnats på rekommendation av revisorerna i revisionsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Reservationer

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

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
under år 2015. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Granskningen
har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna har den 13 april
2016 lämnat en revisionsberättelse för 2015.
Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för tekniska nämnden på grund av
nämndens bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Fullmäktiges ordförande har enligt arbetsordningen utfärdat en hemställan
om förklaring till tekniska nämnden den 15 april 2016.
Tekniska nämnden har lämnat en förklaring den 21 april 2016.
Fullmäktiges presidium gör med 2/3 majoritet den sammantagna bedömningen att tekniska nämndens agerande bör anses tillräckligt för att undgå
revisorernas rekommendation om avstyrkt ansvarsfrihet. Man bör istället
stanna på en framställan om anmärkning samt att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en åtgärdsplan för
att komma tillrätta med problemen. Tekniska nämnden ska även genomföra
de åtgärder som revisorerna rekommenderat i revisionsberättelsen.
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Ärendet

Revisionsberättelsen och fråga om ansvarsfrihet 2015
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god redovisningssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer
som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ända-målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse
för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående
budgetåret.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har
lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen
ska också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns
granskningsrapport.
Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening
och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en
kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen ska fogas till revisionsberättelsen.
Då Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med förbundsdirektion behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund
inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund
ska revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras.
De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga ska
fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, ska anledningen
till denna anges i revisionsberättelsen.
Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de
enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett
särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Revisorerna avstyrker att tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet. Detta på
grund av bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Däremot tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.
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Fullmäktiges beredning av ärendet
Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse den 13 april 2016. Med anledning av revisorernas rekommendation att avstyrka ansvarsfrihet för tekniska nämnden utfärdade fullmäktiges ordförande en hemställan om förklaring från tekniska nämnden den 15 april 2016. Tekniska nämnden inkom
med förklaring till fullmäktige den 21 april 2016. Efter granskning av revisionsberättelse samt tekniska nämndens förklaring föreslår fullmäktiges presidium att tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet och istället framställs en
anmärkning.
Motivering
Revisorerna riktar skarp kritik mot tekniska nämnden och pekar även på ett
antal problemoråden som nämnden inte lyckats åtgärda på ett tillfredsställande sätt. Fullmäktige instämmer i revisorerna kritik men inte i deras slutsats.
Under 2015 har det genomförts organisatoriska förändringar inom tekniska
nämndens verksamhet. Organisationsförändringar tar onekligen tid att implementera och därav bör tidsaspekten beaktas då det framförallt är tid som
en ny organisation behöver för att kunna sätta sig. Flera utvecklingsarbeten
har inletts i syfte att successivt höja verksamhetens resultat och kvalitet.
Revisorerna hänvisar till ett antal brister som funnits inom verksamheten
sedan några år tillbaka men det är inte rimligt att bortse ifrån att det är utmanande för en ny organisation att genomföra förändringar och samtidigt ta
sig an och reda ut ärvda problem. Det måste anses vara rimligt att nämnden i
inledningsskedet varit försiktig i sitt agerande då organisationen behöver få
tid och möjlighet att utvecklas.
Tekniska nämndens arbete har påverkats av att de under större delen av
2015 inte har funnits någon lokalförsörjningsprocess på plats. Beredningen
av den lokalförsörjningsprocessen har dröjt men den 2 november 2015 fastställdes den nya lokalförsörjningsprocessen av kommunstyrelsen. Dröjsmålet att ta fram den nya lokalförsörjningsprocessen har menligt försvårat
nämndens arbete då en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess är en grundförutsättning för en väl fungerande styrning och uppföljning. Lokalförsörjningsprocessen finns nu på plats och ska implementeras i organisationen
vilket kommer stärka nämndens förutsättningar att komma till rätta med de
brister som tillskrivs de brister uppkommit inom fastighet och lokalförsörjning.
Trots de brister som förekommit under 2015 har ingen ekonomisk skada
uppstått. Tekniska nämnden har enligt protokoll följt upp ekonomin vid fem
tillfällen under 2015, vilket är tre gånger fler än de obligatoriska kommunövergripande tertialuppföljningarna. Enligt reglementet för budgetansvar
och attest framgår att det åligger nämnden att kontinuerligt hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Den
höga uppföljningsfrekvensen visar på att nämnden har ansträngt sig för att
komma till rätta med sina brister.
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Tekniska nämnden har enligt protokoll följt verksamheten och i protokollet
från augusti 2015 lämnar nämnden ett tydligt uttalande som innebär att
nämnden i fortsättningen förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom de ramar som antagen delegationsordning medger.
Tekniska nämnden visar i sin förklaring att de är medvetna om de utmaningar som verksamheten är ställd inför och att flertalet initiativ har tagits
för att åtgärda de brister som uppstått under 2015. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har fastställt åtta grunder för ansvarsprövning: (1) Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter, (2) Förtroendeskada eller annan immateriell
skada, (3) obehörigt beslutsfattande, (4) otillräcklig beredning av ärenden,
(5) bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, (6) ekonomisk
skada, (7) icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning samt (8) ej rättvisande
redovisning. Tekniska nämndens brister ska inte underskattas men nämnden
har trots sina förutsättningar och prestationer lyckats uppfylla sju av de åtta
grundförutsättningarna för ansvarsprövning som fastställts av SKL.
Revisorernas granskning avser kalenderåret 2015. Tekniska nämnden har
under 2015 haft stora utmaningar med både ny nämnd och ny organisation
men detta till trots har nämnden enligt protokoll tagit tydliga initiativ och
politiska beslut från och med hösten 2015. Fullmäktiges presidium gör med
2/3 majoritet den sammantagna bedömningen att tekniska nämndens agerande bör anses tillräckligt för att undgå revisorernas rekommendation om
avstyrkt ansvarsfrihet. Man bör istället stanna på en framställan om anmärkning samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska
nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen.
Tekniska nämnden ska även genomföra de åtgärder som revisorerna rekommenderat i revisionsberättelsen.
Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin
egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar, får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för
de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare.
Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.
Särskild jävsprövning av fullmäktiges presidium har genomförts med stöd
av kommunjuristen. Fullmäktiges presidium har svarat på frågor angående
deras eventuella samröre med tekniska nämnden. Kommunjuristen har bedömt att presidiet inte kan anses vara jäviga.
Första att-satsen angående tekniska nämnden ska ställas under särskild proposition.
Andra att-satsen kan fattas med ett samlat beslut i ansvarsfrågan med acklamation då revisorerna inte riktat några anmärkningar samt tillstyrker att
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ansvarsfrihet beviljas till samtliga nämnder utom tekniska nämnden. Ett sådant beslut behöver inte motiveras.
Inger Ros
Kommunfullmäktiges ordförande

Mattias Gökinan
1:e vice ordförande

Yrkanden

Inger Ros (S), Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Gabriel Melki (S),
Aram El Khoury (KD) och Ali Khalil (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Lars Johansson (L), Yngve RK Jönsson (M), Anders Thorén (TUP), Robert
Steffens (C), Anders Byrsenius (M), Pierre Blankenburg (TUP), Ufuk Sen
(M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ändringsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla ordförandeförslaget
röstar ja. Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar nej. Voteringen
utfaller med 36 jaröster, 23 nejröster, 1 avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande

Ärende 72: Revisionsberättelse om fråga om ansvarsfrihet 2015
I det politiska utövandet i fullmäktige, nämnder styrelser etc. agerar kristdemokraternas
företrädare muntligt på sammanträdena och lämnar såväl yrkanden och särskilda yttranden i
somliga ärenden. Intentionen har varit (och är) att konstruktivt medverka till bra underlag för att
kunna fatta bra, eller åtminstone rimliga, beslut. Vi har inte haft som princip att varje gång yrka
avslag eller begära att få antecknat till protokollet att vi inte deltar i beslut. Vi anser att ett
agerande att ständigt vara motfalls skulle upplevas som destruktivt. Vi upplever att våra väljare
vill att vi ska konstruktivt förbättra och utveckla kommunen, inte att ständigt vara motståndare
till majoritetens förslag.
När det gäller Tekniska nämnden så fanns det stora problem redan vid början av föregående
mandatperiod och nuvarande nämnd betalar så att säga för gamla synder. Det är brist på personal
samt den kompetens som krävs för att komma till rätta med de främsta problemen inom
fastighetsenheten. Flera projektledare har också slutat och i vissa fall innan slutredovisningar
gjorts vilket också försvårar arbetet med uppföljning.
I Tekniska nämnden har våra företrädare agerat såväl muntligt på sammanträdena och med såväl
yrkanden och särskilda yttranden. När vi haft synpunkter på hanteringen eller innehållet i
beslutsunderlaget, vilket vi i denna nämnd dessvärre haft anledning att ofta framföra, har vi gjort
våra framställningar och förslag i konstruktiv anda i syfte att göra besluten mera korrekta. I denna
nämnd ifrågasatte vi bl.a. fördelningen mellan driftskostnader och investeringskostnader. Ny
genomlysning gjordes av förvaltningen och resultatet blev en annorlunda resultatfördelning för
Tekniska nämnden. Självklart menar vi att revidering skulle göras. Däremot finner vi det märkligt
att revisorerna exemplifierar denna revidering som grund för ett avslagsyrkande på ansvarsfrihet.
Vi Kristdemokrater har under lång tid uttryckt stor oro över utvecklingen inom Tekniska
förvaltningen och närmare bestämt fastighetsenheten. Det gäller bl.a. ekonomisk framförhållning
och planering, hantering av fakturor, brister i att kommunicera korrekta siffror och information
för nämnden i tid för beslut, framförhållningen gällande underhåll och utvärdering av läget för
lokalernas skötselbehov vilket leder till stora budgetavvikelser p.g.a. ständiga felbudgeteringar,
brist på löpande inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller de inhyrda m.m.
Vi Kristdemokrater har yttrat oss i ett antal ärenden angående brister i förvaltningens styrning
och uppföljning. Under 2015 lade vi i mars månad ett yttrande gällande brister i planering och
framförhållning i årsredovisningen, vi yrkade på återremiss i ärendet slutredovisning av
investeringsprojekt-Nyängsgården, etapp1, vi lade två yttranden gällande brister i ärendena

ekonomisk uppföljning respektive uppföljning av internkontrollplan i november månad och gick
tillsammans med alliansen och TuP ut med ett pressmeddelande om den oacceptabla styrningen
av tekniska förvaltningen i Botkyrka. Under 2016 har vi yttrat oss beträffande årsredovisningen
där återigen bristande budgetkalkyler, dålig framförhållning när det gäller underhåll m.m. samt i
den omfattande revisionsrapporten om uppföljande granskning av investeringsprojekt inkl.
lokalförsörjningsprojekt.
Generellt sett har vi emellertid stor respekt för revisorernas synpunkter och påpekanden. Vi
håller dock inte med om alla slutsatser då vi bl.a. anser att vi som ledamöter i opposition inte äger
agendan. Ordförande prioriterar och beslutar om de ärenden som presenteras på nämndens
agenda. Vi är således inte med i processen och beredande av ärendena mellan tjänstemän och
ordförande. Det vi kan göra och det vi har gjort gång på gång är att muntligt och skriftligen
framhålla de brister som förvaltningen uppvisar och vad som behöver göras.
Det torde vara väl känt att våra företrädare konstruktivt såväl ifrågasatt, kritiserat och föreslagit
förbättringar kontinuerligt under mandatperioden i syfte att åstadkomma mera korrekta beslut.

Tumba 2016-04-28

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2016-04-28
Ärende 72 Revisionsberättelse (KS/2016:298)
Sverigedemokraterna reagerar över de starka ord i revisionsberättelsen som riktats mot den
tekniska nämnden. Den tekniska förvaltningen har under lång tid haft vanskött ekonomi. Vi
Sverigedemokrater hoppas att de nya rutiner och människor som nu finns till förvaltningens
förfogande är rätt lösning på dessa problem. Sverigedemokraterna har varit representerade i
nämnden sedan valet 2014 och har därför inte sett denna vanskötsel på nära håll. Vi har sett
under tekniska nämndens möten felbudgeterade projekt och ekonomiska prognoser som
varit långt ifrån verkligheten. Det råder inga tvivel om att dessa brister och problem måste
åtgärdas.
Botkyrkas medborgare har uppmärksammat denna härva, vi har fått flertalet mail och
telefonsamtal där människor uttrycker sin oro för hur kommunens ekonomi sköts. Även
klagomål mot nämndens ordförande som enligt medborgare vägrat svara på mail och
telefonsamtal har inkommit till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. Detta är ett av flera
tillfällen på kort tid där medborgare ansett att kommunen brustit i sin kommunikation. Den
styrande majoriteten bör överse sin kommunikationsplan så att dessa situationer inte
uppstår igen. Vi är folkvalda och vår prioritet måste vara att bistå Botkyrkas medborgare
med tydlig information oavsett vilket ärende det gäller.
Vi hoppas att den styrande majoriteten tar revisorernas ord på allvar och ger den tekniska
nämnden en skarp tillsägelse. Detta missbruk av skattemedel under så pass lång tid är
oacceptabelt. Vi har förhoppningar att den nya kommunledningen baserad på
processtyrning är rätt väg att gå. Denna nya modell ser ut att kunna ge den tekniska
nämnden de verktyg som behövs för att reda ut de ekonomiska problem som uppstått.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Robert Stenkvist

Sebastian Lindqvist

Helén Spaak

72. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015
2016-04-28 19:16:05
Inger Ros S

Ja

Mattias Gökinan S

Ja

Anders Byrsenius M

Nej

Gabriel Melki S

Ja

Serkan Köse S

Ja

Youbert Aziz S

Ja

Lars Schou S

Ja

Ebba Östlin S

Ja

Jens Sjöström S

Ja

Thomas Vakili S

Ja

Tuva Lund S

Ja

Robert Aslan 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

Maria Mendoza S

Ja

Jimmy Baker M

Nej

Kia Hjelte M

Nej

Stina Lundgren M

Nej

Yngve R K Jönsson M

Nej

Carl Baker M

Nej

Ellen Nilsson M

Nej

Deniz Bulduk MP

Ja

Ali Khalil MP

Ja

Aydan Sedef-Özkan MP

Ja

Embla Holmlid Kolenda MP Ja
Anders Thorén TUP

Nej

Therese Lind TUP

Nej

Carl Widercrantz TUP

Nej

Pierre Blankenburg TUP

Nej

Elizabeth Bushby TUP

Nej

Robert Stenkvist SD

Nej

Östen Granberg SD

Nej

Karl-Otto Hultström -

Nej

Sebastian Lindqvist SD

Nej

Mats Einarsson V

Ja

Bekir Uzunel V

Ja

Nooshi Dadgostar V

Ja

Ronnie Andersson V

Ja

Pia Carlsson V

Ja

Aram El Khoury KD

Ja

Yusuf Aydin KD

Ja

Stig Bjernerup L

Nej

Lars Johansson L

Nej

Robert Steffens C

Nej

Jean-Pierre Zune S

Ja

Berit Larsson S

Ja

Björn Pettersson S

Ja

Yasemin Ergül S

Ja

Björn Lagerstedt M

Nej

Ufuk Sen M

Nej

Besnik Morina M

Nej

Leif Hedström MP

Ja

Shakhlo Altieva MP

Ja

Sergius Peter Himmelving SD Nej
Linnart Shabo KD
Ja=36
Nej=23
Avstår=1
Totalt med röster=60
Potentiella röstare=60

Avstår
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§ 73
Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2015.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige godkänner överflyttning av uppdrag från kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen till annan nämnd, i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 65 lämnat ett förslag till beslut.
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2015 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För tjugonde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat,
men endast med 27 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor lägre än
resultatet 2014. Jämfört med budget 2015 är resultatet 14 miljoner kronor
bättre.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 33 miljoner kronor. Avkastningen från pensionsavsättningen på 27 miljoner kronor
ingår inte i balanskravsresultatet eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Under 2015 såldes placerade tillgångar till ett
värde av 25 miljoner kronor, vilka ingår i balanskravsresultatet. Överskottet
för vatten och avlopp på 5 miljoner kronor räknas bort eftersom det ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Under året har 13
miljoner kronor av kompetensfondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa kostnader räknas bort i avstämningen mot balanskravsresultatet.
I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:
Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 41 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.
I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2015 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.
I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad
2016-03-29 respektive 2016-03-10.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-28

Yrkande

Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M), Lars Johansson (L) och Mats
Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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.
Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-04-11
Ärende 65

Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)

Vi är bekymrade över att överskottet varierar väldigt mycket från år till år, även om
man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har inträffat, som exempelvis
AFA-medel. Hur står det egentligen till med prognostiseringen i kommunen? Hur
budgeterar man egentligen när vi ser sådana väldiga fluktuationer sett över tid - där
kurvan går upp och ner?
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
tillräckligt bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta
fjärdedelen. Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se
stora skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader
mellan de olika kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt alldeles för låg, även
om den ökar marginellt. Alltför många av gymnasieeleverna fullföljer inte sin
gymnasieutbildning. Det är visserligen en liten förbättring från föregående år, men det
finns mycket kvar att göra.
Det är vidare anmärkningsvärt många i vissa kommundelar som upplever en otrygghet
där och inte heller kan tänka sig att rekommendera en vän att flytta till det egna
bostadsområdet.
Det är också intressant, trots majoritetens ständiga satsningar (med skattemedel) att inte
ens hälften av Botkyrkaborna har deltagit i kultur- och idrottsaktiviteter i kommunen.
Sjukfrånvaron har, de senast två åren, tydligt vänt och blir allt sämre, vilket är något
som vi behöver ta på allvar.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån så svarar utjämningsbidragen (inklusive
kommunal fastighetsavgift) för drygt 1,4 miljarder. Botkyrka är alltså fortsatt mycket
beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna. Det är alltså
viktigare för kommunen att det går bättre för andra kommuner än den egna.
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 86,4 % av rikssnittet.
Trenden är tydlig och sjunkande - vid maktskiftet 1994/1995 kunde Botkyrka stoltsera
med att ligga över rikssnittet med 101% av medelskattekraften. Sedan dess har vi sett
skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något enstaka år. Den styrande
majoriteten har till synes inte en strategi (eller ens avsikt?) att vända den utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår
till 2,13 miljarder kronor. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer
dock följas av tuffare år då många och tunga investeringar behöver göras framöver, som
kommer att innebära en ökad upplåning. Inte minst inom skolsektorn.
Sid 1 (2)

Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen.
Genom gemensamt ansvarstagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än
på länge. Vi behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka
ekonomin – samt producera nya hyresrätter.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för
framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio
åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Energibolagen kanske på papperet ser ut som förhållandevis välmående bolag, men
framtiden ser inte lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett
längre perspektiv med kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen
producerar och distribuerar. Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i
energibolagen.
Vi är bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering är fortsatt alldeles för
höga, förra året var det 13 % mot 10 % år 2011. Vi vill att kommunen nu börjar omsätta
den interkulturella strategin i praktisk handling, t.ex. genom utbildningsinsatser där vår
lokala stiftelse och nationella kunskapsproducerande aktör, Mångkulturellt Centrum,
kan och bör spela en viktig roll.
Vi är vidare tveksamma till det särskilda målet om att lyfta fram ”hälsa, miljö och
kreativa näringar” som prioriterade branscher inom det lokala näringslivet. Vi
moderater har en positiv inställning till alla typer av företagande och inte bara de som
passar in i en rödgrön flaggskeppsprofil
Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i Kommuninvest samt den s.k.
”internbanken”.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Sid 2 (2)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 65: Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är att
kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld eller för stora borgensåtaganden när det gäller
de kommunala bolagen och föreningar. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens
med ett skuldberg.
Kommunens årsredovisning är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och ett sätt att ta reda
på mer om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunen. Det är av stor vikt att
kommunens mål och strategier för att uppnå dessa noggrant följs upp för att göra resultaten
synliga och lättförståeliga.
Att se över kompetensförsörjningen genom att rekrytera och behålla personal kommer att vara en
av de större utmaningarna för kommunen de kommande åren. Personalbrist och sjukskrivningar
skapar en stor belastning inom socialtjänsten och äldreomsorgen när det gäller biståndsbedömare,
men också när det gäller behörig personal inom förskola och skola och sjukfrånvaron har enligt
årsredovisningen ökat till 7,5 % under 2015. Det är också mycket viktigt att arbeta med rutiner
för rehabutredning. Det är viktigt att arbetsgivaren på ett tidigt stadium uppmärksammar
korttidsfrånvaron och signaler om ohälsa vilket annars kan övergå i en långtidssjukskrivning.
När det gäller Tekniska nämnden så är lokalförsörjningsprocessen kärnan i verksamheten och
påverkar i stor grad flera andra nämnders verksamheter och måluppfyllelse och deras ekonomiska
resultat, t.ex. Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden. Vi
Kristdemokrater har under lång tid uttryckt stor oro över utvecklingen inom Tekniska
förvaltningen inom fastighetsenheten. Det gäller bl.a. ekonomisk framförhållning och planering,
hantering av fakturor, brister i att kommunicera korrekta siffror och information för nämnden i
tid för beslut, framförhållningen gällande underhåll och utvärdering av läget för lokalernas
skötselbehov vilket leder till stora budgetavvikelser p.g.a. ständiga felbudgeteringar, brist på
löpande inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller de inhyrda m.m. Även
om Tekniska nämnden redovisar ett positivt resultat för 2015 så finns stora utmaningar inom
fastighetsenheten, inte minst den akuta bristen på projektansvariga.
Botkyrka visar i SKL:s jämförelse av kommuner för 2015 återigen på låga resultat när det gäller
hur nöjd man är med sitt äldreboende, sin hemtjänst och sitt serviceutbud inom LSS grupp- och
serviceboende. Vi kristdemokrater anser att det är en självklarhet att man som äldre och
funktionshindrad borde få bestämma själv över sin vardag, var man vill bo och vem som ska
hjälpa till med morgonduschen. Ett införande av LOV flyttar beslutsmakten från kommunala
beslutsfattare till kommuninvånarna och skapar dessutom positiva effekter för det lokala
näringslivet och möjligheter för fler kvinnor att starta egna företag. Valfriheten medför också att
kvaliteten på verksamheten höjs i takt med fler utförare och konkurrens om att kunna erbjuda
bäst vård till brukarna.

När det gäller trygghet så visar Botkyrka ett fortsatt lågt resultat både i medborgarundersökningen
och SKL:s jämförelse av Sveriges kommuner, vilket är oroväckande. Mötesplatsverksamhet för
unga vuxna med tydlig inriktning på hjälp och stöd med att söka arbete, utbildning och praktik
kan vara en viktig del i trygghetsarbetet. Flera av områdesgruppernas delårsrapporter framhåller
också att det i nuläget saknas möjligheter att engagera och aktivera gruppen unga vuxna och
behovet är stort av arbetsmarknadsåtgärder, men också polisiära åtgärder för att komma till rätta
med trygghetsproblemen i områdena. När det gäller sammanräknad förvärvsinkomst så
presenteras endast resultat för 2013 årsredovisningen, men inget för varken 2014 eller 2015 och
vi kan därför inte se hur utvecklingen sett ut de senaste två åren vilket hade varit intressant.
Förvärvsinkomst är tätt sammankopplat med trygghet och sociala problem i områden och är
något som är viktigt att bevaka och arbeta med löpande.
Arbetet med att förbättra skolresultat är ett långsiktigt arbete. En av de främsta skyddsfaktorerna
för att förhindra att en person hamnar i kriminalitet, får ett drog- och alkoholmissbruk eller andra
sociala problem är en bra skolgång. När det gäller andel elever som fullföljer gymnasieprogram så
hamnar Botkyrka enligt SKL:s jämförelse av kommuner för 2015 återigen bland de kommuner
som har sämst resultat. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 är i jämförelsen
fortsatt låga och har till och med försämrats från 2014, i alla fall när det gäller årskurs 6. Det
behövs göras fortlöpande sammanställning, analys och förbättringsförslag av betygen och
resultaten av de nationella proven för de elever som inte nått målen. Handlingsplaner och
uppföljning gällande mobbning och barn och ungas psykiska hälsa är också viktiga faktorer som
kan påverka skolgången markant.
Enklare och snabbare hantering av medborgarförslag, svar på frågor och bemötande i kommunen
är betydelsefulla delar i att öka medborgarnas uppfattning om att kunna påverka i kommunala
frågor som intresserar dem. Resultatet från medborgarundersökningen för 2015 är i princip
oförändrad och endast 36 % upplever att de kan påverka. En analys behöver göras om orsakerna
till detta samt hitta nya kanaler för att skapa kommunikation med medborgarna och möjliggöra
för dem att lättare kunna utöva inflytande i kommunala frågor.
Det finns många viktiga faktorer som spelar in när det gäller att attrahera fler personer med stark
skattekraft till Botkyrka. Det handlar om skattesats, skolor som redovisar bra skolresultat,
fungerande och snabba kommunikationer både mellan kommundelarna och i länet, tillgång till
bostäder och möjlighet till bostadskarriär, välfungerande infrastruktur, inte minst gällande vägar,
IT och VA m.m.
Kommunen måste arbeta långsiktigt med att minska beroendet av utjämningsbidraget som idag
är en tredjedel av de samlade skatte- och skatteutjämningsintäkterna och öka skattekraften genom
bl.a. driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av företag. Kommunen har möjlighet att
vidta olika näringspolitiska åtgärder med syfte att främja kommuninvånarnas inkomstutveckling
eller att få företag eller personer att flytta till eller att etablera sig i Botkyrka. Kommunen ingår i
en storstadsregion vilket skapar mycket bra möjligheter för företagande.

Tumba 2016-04-11
Stefan Dayne (kd)

Särskilt
Yttrande
2016-04-11

Ärende 65 Kommunens årsredovisning 2015
Årsredovisiningen är ett dokument som nästan är lika viktigt som ettårs- eller flerårsplanen.
Detta eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna använts. Den
borde användas mer som referens i hur man lägger upp planeringen för den kommunala
verksamheten framåt och inte ses som en ”information” som det sägs i ordförandeförslaget
2015 års årsredovisning visar på ett överskott på 27 miljoner kronor. Detta är betydligt mindre
än tidigare års överskott, men samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig får ha
som mål att lämna ett för stort överskott, även om ett något större överskott borde vara
önskvärt för att kommunallagens balanskrav.
Skatteintäkterna blev 26 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket är ororoande. Under 2015
ökade sysselsättningen i Sverige och BNP ökade. Men detta ger inte avtryck i Botkyrka.
Nämndernas nettokostnader visar ett underskott för 2015. 2014 var det ett överskott. Och
detta är inte bra.,
Som Liberalerna påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela
tiden minskar. Nu når den bara upp till 86,4 procent av rikssnittet. Ett mål måste vara att
långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna
balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i arbetsplatser och försöka locka hit
företag för att därmed kunna öka skattekraften.
Positivt är det dock att kostnadsökningen inte var lika stor 2015 som 2014. 4,4 procent
jämfört med 7,0 procent under året innan. Samtidigt som verksamhetens intäkter ökar, vilket
är bra. Men i ett läge med mycket låg inflation i Sverige så är en så här stor
kostnadsutveckling i Botkyrka ändå orimlig. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör
därför ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa
kostnadsutvecklingen. Målet borde istället vara att högst 95 procent av intäkterna går till
driften.
Vi kan också konstatera att sjukfrånvaron bland de anställda ökar. Den ligger nu på 7,5

procent och den ligger högre än länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att
minska sjukfrånvaron.
På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar.
Alldeles för stora som tvingat fram ökad upplåning. Bekymmersamt är att
självfinansieringsgraden minskat.
Slutligen kan vi konstatera att när det gäller låneskulden och dess utveckling så har
kommunen i sig själv inte så stora skulder, även om de ökade under 2015. Den största andelen
ligger i kommunala bolag och där återfinns också den allra största delen av kommunens
borgensåttagande. Liberalerna anser att kommunens låneskuld långsiktigt måste minska. Vi
anser att den s.k. internbankens roll och funktion måste utvärderas samt klargöras om den ska
vara kvar.

Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-28

§ 74
Ombudgeteringar från 2015 till 2016 (KS/2016:202)
Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 3,6 miljoner kronor på
driftbudgeten och med 264,8 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 67 lämnat ett förslag till beslut.
Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget
för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel,
exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt
där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
På investeringsbudgeten föreslår vi ombudgeteringar med sammanlagt
264,8 miljoner kronor. För utbildningsnämndens del överstiger nämndens
yrkande det belopp som kvarstår vid avräkningen mot 2015 års budget med
1,3 miljoner kronor. I kommunledningsförvaltningens förslag har ombudgeteringen därför anpassats till det belopp som återstår.
På driftbudgeten föreslår kommunledningsförvaltningen ombudgeteringar
med sammanlagt 3,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 1,5 miljoner kronor
medel från kompetensfonden som medgivits nämnderna under 2015. I förhållande till nämndernas yrkanden har beloppet för samhällsbyggnadsnämnden reducerats med 4,3 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-23.
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
2016-04-28

§ 66
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020”.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 66 lämnat ett förslag till beslut.
Bakgrund

Den 17 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny budget- och uppföljningsprocess.
Den nya processen innebär att nuvarande flerårsplan och ettårsplan ersätts
med ett budgetdokument som innehåller mål och budget för 2017 och en
plan 2018-2020.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar under april om måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.
Efter beslut i kommunstyrelsen skickar sedan kommunledningsförvaltningen ut tekniska anvisningar för arbetet med mål och budget till nämnderna.
Nämnderna ska från mitten av april till början av september arbeta med att
ta fram nämndmål som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till
fullmäktigemålen, analysera de preliminära budgetramarna, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och redovisa behov av investeringar
under planperioden.
Under september och oktober arbetar budgetberedningen fram förslag till
”Mål och budget 2017 med plan 2018-2020” som sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i november.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-04-04.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

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

Helen Wåhleman (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE

2016-04-28

Ärende 75: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
I dokumentet “Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2017 med plan för
2018-2020” beskrivs huvudprocesser och fullmäktigemål som kopplas till dessa.
Socialnämnden finns som berörd nämnd till fem av dessa sex huvudprocesser. Den enda
huvudprocess som Socialnämnden inte anges som berörd av är huvudprocessen “Att möta
Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv”.
Liberalerna tycker det är en självklarhet att Socialnämnden är berörd av denna huvudprocess.
Det förefaller som formen har fått styra och inte innehållet. Det finns inget fullmäktige mål
som passar in i denna huvudprocess förutom det mål som handlar om äldre och därför blir inte
Socialnämnden berörd av denna huvudprocess som i verkligheten är Socialnämndens
huvuduppgift.
Istället anges Socialnämnden som berörd av huvudprocessen “Att skapa en god och trygg
livsmiljö för Botkyrkaborna” och målet “I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad
variation och mer levande stadsmiljöer”. Vi skulle kunna önska att Socialnämnden kunde
påverka byggandet av bostäder - det skulle minska nämndens underskott. Men faktum är att
Socialnämnden inte bygger bostäder men socialnämnden ger stöd till Botkyrkaborna för att de
ska “leva ett självständigt liv”.
Tanken med huvudprocesser och fullmäktigemål som kopplas till dessa är bra men det har
inte blivit ett logiskt flöde som är rimligt för arbetet i nämnderna. Socialnämnden måste i sitt
mål och budgetarbete få arbeta med det som är nämndens huvuduppgift “att möta
Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv”.

Heléne Wåhleman (L)

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)

Benny Ferdinandsson (L)

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2016-04-28
Ärende 75 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
Sverigedemokraterna håller med den styrande majoriteten att demokratin är grunden och
utgångspunkten för kommunal verksamhet(huvudprocess 1). Vi ser dock med oro på hur
majoriteten bussar elever till skolor för att påverka skolvalets resultat. Detta kunde vi läsa
om i aftonbladet 2016-04-11 1. Majoriteten kan inte gömma sig bakom ordet ”värdegrund”
när man använder sig av sådana bedrägliga metoder för att påverka ungdomars politiska val.
Det är en demokratisk grundsten att ingen utifrån påverkar ett val.
Sverigedemokraterna var det enda parti som inte satt i kommunfullmäktige när den
interkulturella strategin röstades fram. Vi har i flera år bett om en specificerad redovisning
där man redogör hur den interkulturella strategin varit en tillgång. Vi skulle gärna se
ekonomiska jämförelser gentemot kommuner som inte använder sig av en interkulturell
strategi. Med sådana jämförelser skulle vi kunna utläsa de ekonomiska fördelarna och
nackdelarna med denna strategi.
Vi ser satsningarna på skola och arbete som mycket positiva och välbehövliga. Men vi kan
inte förstå varför kommunen skall behöva locka till sig ”företag , särskilt inom miljö, hälsa
och kreativa näringar”. Botkyrka behöver alla typer av företag och jobb. Det finns ingen som
helst anledning att göra en specialsatsning inom dessa branscher. Botkyrka med sin höga
arbetslöshet behöver alla företag, inte bara de företag som finns inom en politiskt färgad
satsning.
Sverigedemokraterna saknar delar i majoritetens text som handlar om de otrygga områden
som finns i Botkyrka. Vi håller med om naturområden och tillgängliga offentliga miljöer är
nyttigt för folkhälsan och tryggheten. Men vi Sverigedemokrater vill se en utarbetad strategi
med förslag på lösningar hur Botkyrka skall förbättra tryggheten i kommunens utsatta
områden. Vi skulle gärna se kameraövervakning(något som vi tidigare motionerat om) i
dessa områden. Att Botkyrka inför ”Södertäljemodellen” och satsar mer på den lokala
polisen ser vi som ett steg i rätt riktning. Det är däremot oroväckande att Botkyrka saknar en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism, i dessa tider när statsråd får kliva av pg av
samröre med extremister måste vi ta dessa problem på fullaste allvar. Att Botkyrka som
kommun saknar en plan mot våldsbejakande extremism är oacceptabelt. Alla partier i
kommunfullmäktige måste gemensamt arbeta mot nolltolerans av våldsbejakande
1

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22547401.ab

extremism. Sverigedemokraterna är fullständigt övertygade om att dessa former av
trygghetsarbete är något som Botkyrkas medborgare eftersöker.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Robert Stenkvist

Sebastian Lindqvist

Helén Spaak
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§ 76
Svar på interpellation – Norsborg/Hallunda som ett
”särskilt utsatt område” (SD) (KS/2016:109)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Robert Stenkvist (SD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201602-25 § 38 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Norsborg/Hallunda som ett ”särskilt utsatt område”.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 77
Svar på interpellation – Angående flyktingmottagandet
(TUP) (KS/2016:126)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201602-25 § 38 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 78
Svar på interpellation – Utvecklingen i Hallunda/Norsborg
(S) (KS/2016:357)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jean-Pierre Zune (S) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201603-31 § 69 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Utvecklingen i Hallunda/Norsborg.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 79
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner (KS/2016:231)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner ges förlängd
beredningstid till och med 2016-09-30:
Det är dags för nytänkande i planeringen av våra kommundelar (M),
(KS/2009:277)
Inför lokalpeng i alla för-, grund- och gymnasieskolor, (M), (KS/2009:354)
Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M), (KS/2009:459)
Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio
år (M), (KS/2010:476)
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M), (KS/2012:343)
Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP), (KS/2012:550)
Lyft kunskapsnivån kring HBTQ-frågor (M), (KS/2012:556)
Strategi för grön IT (MP), (KS/2013:63)
Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (L), (KD), (KS/2013:291)
Rådslag (MP), (KS/2013:575)
En mer flexibel hållning till nybyggnation (M), (KS/2013:607)
Öka säkerheten i kommunalhuset (M), (KS/2013:610)
Skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP), (KS/2013:771)
Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD), (KS/2014:29)
Ännu fler hyresvärdar (M), (KS/2014:79)
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M),
(KS/2014:80)
Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M), (KS/2014:82)
Mer blandade upplåtelseformer (M), (KS/2014:83)
Bygg bort otryggheten (M), (KS/2014:84)
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M),
(KS/2014:85)
En proaktiv syn av våra strandskyddsområden (M), (KS/2014:103)
Busshållplats vid Alby äng (M), (KS/2014:191)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M),
(L), (KS/2014:402)
Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP), (KS/2014:560)
Angående FN:s barnkonvention (S), (KS/2014:564)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD),
(KS/2014:727)
Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsvägen (TUP), (KS/2015:22)
Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD), (KS/2015:37)
Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V), (KS/2015:53)
Gör Dalvägen till en "framsida" (M), (KS/2015:78)
Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens fastigheter (M),
(KS/2015:79)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L), (C), (KS/2015:80)
Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M),
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(KS/2015:82)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M), (KS/2015:83)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M),
(KS/2015:84)
Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M), (KS/2015:87)
Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M), (KS/2015:88)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD), (KS/2015:120)
Dansens Hus (M), (KS/2015:207)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD), (KS/2015:235)
Juridiska enheten (M), (KS/2015:262)
Mer effektiva medborgarkontor (M), (KS/2015:263)
Reformera dialogforum (M), (KS/2015:264)
Tidigarelägg 1-1 satsningen (M), (KS/2015:265)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M), (KS/2015:266)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C), (KS/2015:267)
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 68 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per den 2016-03-24
framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 80
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag (KS/2016:230)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2016-09-30:
Bättre möjligheter att bifoga foton m.m. vid felanmälan via kommunens
hemsida (KS/2013:44)
Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink (KS/2013:76)
Hämtning av grovsopor (KS/2013:298)
Bygg studentbostäder i Hallunda centrum (KS/2013:341)
Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att
bygga hyreslägenheter (KS/2013:489)
Gör en Botkyrkaapplikation för smarta telefoner m m (KS/2013:634)
Fler boende i Hallunda centrum (KS/2014:168)
Biodynamiska och ekologiska frukt och bärodlingar runt Hågelby
(KS/2014:240)
Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning
(KS/2014:247)
Bygg inspirationsplats för alla religioner (KS/2014:393)
Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag (KS/2014:467)
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till
medborgare (KS/2014:552)
Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället (KS/2014:568)
Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman (KS/2014:570)
Starta ekologisk odling i Hågelby (KS/2014:605)
Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring (KS/2014:632)
Gör webbsändningarna från kommunfullmäktige mer tillgängliga
(KS/2014:759)
Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon (KS/2014:766)
Bötesstraff och samhällstjänst för nedskräpning (KS/2015:16)
Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat (KS/2015:135)
Krav på mejeriprodukter som köps in (KS/2015:195)
Krav på mejeriprodukter som köps in i kommunen (KS/2015:203)
Arbeta aktivt med barnkonventionen (KS/2015:225)
Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor (KS/2015:249)
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 69 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger årligen, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per den
2016-03-24 framgår vilka medborgarförslag som för närvarande bereds.
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Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör ett medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 81
Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Vagnslidret 1,
Slagsta industriområde (KS/2016:252)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtal av den 24 november
2011 med Kilenkrysset AB avseende fastigheten Vagnslidret 1, överlåts på
oförändrade villkor till det av Kilenkrysset AB helägda bolaget Kilen 64
Strängnäs AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 70 lämnat ett förslag till beslut.
Genomförandet av ett exploateringsprojekt tryggas på bästa sätt genom att
exploatören, det vill säga parten i ett exploateringsavtal, är densamma som
ägaren av den mark som ska exploateras. Vid överlåtelse av exploateringsavtal till ny exploatör bör kommunen ta hänsyn till den tilltänkta nya exploatörens förmåga och förutsättningar att genomföra exploateringen.
Då den nuvarande exploatören har mycket god förmåga och förutsättningar
att genomföra exploateringen och har begärt överlåtelse av exploateringsavtalet till ett helägt koncernbolag, bör kommunen göra samma bedömning av
den nya exploatörens genomförandeförmåga som av det överlåtande moderbolaget.
Ärendet

Kommunen ingick 2011 ett exploateringsavtal med Kilenkrysset AB avseende exploatering av fastigheten Vagnslidret 1. Kilenkrysset har sålt Vagnslidret 1 till ett helägt koncernbolag varför säljaren har begärt att överlåtelse
av exploateringsavtalet till den nya ägaren godkänns.
Kommunfullmäktige godkände 2011-11-24, § 182, exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Kilenkrysset AB (556283) avseende fastigheten
Vagnslidret 1 i Slagsta industriområde.
Kilenkrysset AB har sålt fastigheten Vagnslidret 1 till det av Kilenkrysset
AB helägda koncernbolaget Kilen 64 Strängnäs AB (559018-1359).
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-03-15, § 90.
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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§ 82
Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition - ändring (KS/2015:152)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i Tjänstgörings- och
ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition.
Reglementet gäller från och med 2016-01-01.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 71 lämnat ett förslag till beslut.
Som en följd av kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 207 om val av
ny ordförande och ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ny ordförande i utbildningsnämnden, behöver § 1 i kommunens Tjänstgörings- och
ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition
uppdateras enligt följande (föreslagna ändringar understrukna):
§1
Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande i socialnämnden, tekniska
nämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.
2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen har heltidsuppdrag och ges titeln
kommunalråd i opposition.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 83
Svar på motion: Ersätt Tumba äldreboende med nya äldreboenden (M) (KS/2014:363)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 84
Svar på motion: Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka (M),
(C) (KS/2015:90)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 73 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka. Motionärerna anser att det är dags att lyfta frågan om att
möjliggöra för mer vindkraft i kommunen. Ett lämpligt område för detta
skulle kunna vara området vid Botkyrkabacken. Motionärerna anser dock att
kommunen, tillsammans med privata intressenter och undersökningsföretag,
bör genomföra nya vindmätningar på flera ställen för att undersöka bästa
lämpliga plats.
Med anledning av detta föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med relevanta aktörerer, genomföra
nya mätningar om var det är mest lämpligt att uppföra vindkraft i kommunen, samt, ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, efter genomförda
vindmätningar, gå fram med en process för att hitta aktörer som med eget
kapital vill uppföra vindkraftverk i kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-24, § 39.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 400.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
Motivering

Motionärerna tar upp vikten av mer förnyelsebar energi i Botkyrka och den
politiska kommunledningen delar uppfattningen att den ska byggas ut. Den
rödgröna kommunledningen har höga mål om att vara en fossilbränslefri
kommunal organisation.
Dock har möjligheterna för vindkraft utretts tidigare. 2012 visade en större
utredning att möjligheterna för vindkraft är begränsade och att Botkyrkabacken inte är en lämplig plats för vindkraft. Utredningen har sedan dess legat till grund för kommunens översiktsplaner. Istället satsar vi vidare på
solenergi. I en ny utredning visas det på goda möjligheterna att nyttja solenergi i Botkyrka på kommunens nuvarande fastigheter men också på till-
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kommande byggnader såsom vid Södra porten, där förslaget är att man ska
arbeta för stora synliga paneler så att alla som passerar påminns om Botkyrkas miljö- och klimatarbete. Solenergin kommer vara en viktig pusselbit för
att vi ska klara av klimatmålen för den egna kommunala organisationen men
också viktigt för att Botkyrkaborna ska ges ökade möjligheter att välja förnyelsebart.
Kommunen har satsat på en öppen solkarta som ger alla Botkyrkabor möjligheten att se hur just deras tak lämpar sig för solenergi. Solkartan tillsammans med statligt investeringsstöd och nya förslag om momsbefrielse öppnar upp för en solrevolution i Botkyrka.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP), Lars Johansson (L), Östen Granberg (SD) och Stefan
Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Robert Steffens (C) och Ufuk Sen (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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§ 85
Svar på motion: Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer (M) (KS/2014:194)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 86
Svar på motion: Tullinge i Region Flemingsberg (TUP)
(KS/2010:48)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 87
Svar på medborgarförslag: Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning (KS/2014:166)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 76 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27, § 63, ett medborgarförslag från
Kerstin B Thorburn: Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokaler till en spännande anläggning. Förslagsställaren föreslår ett alternativ till familjeparken i
Hågelby med förslaget att Alfa Lavals gamla fabrikslokaler nära Tullingesjön vid Hamringevägen/Åvägen används till en spännande anläggning med
experimentverkstäder, upplevelsemöjligheter, teater, dataverkstäder med
mera, av måttfull storlek. Båthamnen kan passa för vattenverksamhet med
dykning eller surfing, samt trevliga caféer och matställen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget 201504-09.
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 politiska kommunledningen delar förslagsställarens förhoppningar om en bra utveckling av Hamringe. Exakt hur den utvecklingen kan
se ut beror på många olika delar. De industribyggnader som pekas ut av förslagsställaren ägs idag inte av kommunen. Men förslagen för lokalerna låter
spännande och skulle kunna vara ett bra komplement till sjönära bostäder
vilket är en del av den planerade utvecklingen kring Hamringe.
Kommunledningen ser dock positivt på förslaget och är positiva till att diskutera en utveckling av de befintliga fabrikslokalerna med fastighetsägaren
Svenska hus AB om ett sådant intresse finns från deras sida.
Gällande Hågelby vill kommunledningen fortsatt se en utveckling som värnar platsens unika miljövärden och som lockar fler besökare och skapar fler
arbetstillfällen. Den markanvisningstävling som nu är avslutad landade i
första hand på en etablering av konceptet Ekotopia. En sådan utveckling av
Hågelby, i kombination med andra förslag kan stärka platsens identitet som
en unik plats mitt i Botkyrka.
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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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§ 88
Svar på medborgarförslag: Obebyggda tomter i Riksten
(KS/2014:435)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 77 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Tommy Andersson om att tillåta bygglov för de fyra tomterna belägna på
Vaktrundan, Riksten. Förslagsställaren menar att placering av hus på fastigheterna bidrar till bullerdämpning. Vidare menar förslagsställaren att placering av en fasad på hus som byggs på dessa tomter som en skärm mot järnvägen kommer att bidra till låga bullernivåer.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2015-11-04.
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.
Medborgarförslaget berör en utvecklingspotential för Riksten. Riksten friluftsstad är ett av de större byggprojekten som kommunen har initierat. För
kommunledningen är det viktigt att Riksten blir en levande plats, med blandad bebyggelse med nära tillgång till natur och friluftsliv.
Förslaget har goda intentioner och syftar till fortsatt utveckling av platsen.
De föreslagna tomterna ägs dock av Riksten Friluftsstad AB och inte kommunen. Eftersom kommunen inte har rådighet över tomtmarken måste bostadsbebyggelsen initieras av ägaren.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 89
Svar på medborgarförslag: Ordna belysning, röjning av
buskar och utrotning av råttor på kullen mellan parkeringshuset i Tumba centrum och pingstkyrkan (KS/2014:591)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 78 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-11-03, § 22, ett medborgarförslag från
Katja Eriksson. Med anledning av att kullen mellan parkeringshuset i
Tumba centrum och pingstkyrkan är igenväxt och full med råttor som byggt
bo i hålor på kullen och i buskar vid parkeringshuset, anser förslagsställaren
att gångvägen behöver göras tryggare och trevligare. Förslag är att området
röjs upp, råttbeståndet bekämpas och belysning inrättas.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09, § 186.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-24, § 37.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
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 berörda platsen är en mycket central plats där många rör sig. Det är viktigt att det känns trevligt, tryggt och snyggt på sådana centrala platser. Det
är därför planerat att den aktuella platsen ska röjas och snyggas till. Då
kommer även ljusinsläpp och tryggheten förbättras.
Yrkande

Gabriel Melki (S) och Stefan Dayne (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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§ 90
Svar på medborgarförslag: Rätt skylt på rätt plats med relevant information (KS/2010:354)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 79 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2010-09-30, § 175 ett medborgarförslag från
Anders Thorén: Rätt skylt på rätt plats med relevant information. Förslagsställaren anser att kommunala skyltar som sätts upp vid pågående projekt
ibland är felaktigt dimensionerade. Skyltarna innehåller heller inte alltid information om vem/vilka som går att kontakta vid eventuella frågor. Skyltar
som är viktiga för den allmänna säkerheten samt skyltar som går att läsa av
bilburna i hög hastighet, bör utformas i enlighet med gällande bestämmelser.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2011-01-11, § 2.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-14.
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.
Tydliga och välplacerade skyltar är viktigt för en god tillgänglighet till
kommunala verksamheter och pågående byggprojekt. Kommunstyrelsen
antog 2014-03-03, § 70, ett skyltprogram för Botkyrka kommun. Syftet med
skyltprogrammet är att ge tydliga riktlinjer för hur kommunens skyltar ska
utformas och placeras. I programmet framgår det att vid byggprojekt där
kommunen är huvudman eller involverad i, används så kallade byggskyltar.
De tas fram och hanteras av upphandlad entreprenör, men ska följa riktlinjer
och visuell utformning i enlighet med skyltmanualen. Detta gäller även där
kommunen själva har entreprenöransvaret.
Gällande informationsskyltar, när kommunen är huvudman, ska texten vara
tydlig. Storlek och placering av skylten ska vara så att informationen fram-
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går tydligt för den som passerar. Detta innebär exempelvis att skyltar för biltrafik bör vara både till ytan större och mindre innehållsrika än skyltar som
vänder sig till gående. Språket ska vara tydligt och följa Botkyrka kommuns
skrivregler. Grundläggande information som alltid ska finnas med är:
•
•
•
•

Vad som ska göras
Vem som har uppdraget
Vem som är uppdragsgivare
När det beräknas vara klart.

Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) och Jimmy Baker (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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§ 91
Svar på medborgarförslag: Utnyttja marken fullt ut vid
Tullingesjön (KS/2015:304)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 80 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80, ett medborgarförslag från
Britt-Marie Lundgren: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. Förslagsställaren anser att kommunal mark kring Tullingesjön inte utnyttjas fullt ut,
samt att badmöjligheter för invånare som inte äger eller hyr fastighet är
minimal. Tillgängligheten till platsen, både via bil- gång/cykel- och kollektivtrafik anses god, fler besök till platsen kan även generera en ökad omsättning för Tullinges restauranger och affärer. Förslagsställaren föreslår att fler
bryggor byggs samt att en strandpromenad mellan Tullinge strand och
Flottsbro inrättas. Förslagsställaren önskar även att gräsytan vid Café Kajkanten görs tillgänglig för allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 5.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 75.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-03-12.
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.
Medborgarförslaget handlar om att göra Tullingesjön mer tillgänglig för bad
och rekreation, genom att bland annat anlägga bättre bryggor, parkbänkar
med mera. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har
svarat på medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till att
en översyn av alla bryggor längs Tullinge strand pågår, och påtalar att den
gräsyta som föreslås göras tillgänglig för allmänheten inte ägs av kommunen, vilket gör den delen av medborgarförslaget svår att genomföra. Kulturoch fritidsnämnden hänvisar till att det idag finns fem offentliga strandbad i
kommunen och anser att det idag inte är prioriterat att utöka antalet, även
om man ser de positiva värdena i förslaget. Med ovan hänvisning föreslår vi
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 92
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Rättvist föreningsliv i Botkyrka, KS/2015:674
Beslut: besvarat
Jämlika förutsättningar för barn- och ungdomsföreningar i Botkyrka,
KS/2015:675
Beslut: besvarat
Bättre skyltning på Prästgårdsvägen, KS/2015:676
Beslut: bifall
Utegym längs med Slagsta strandpromenad, KS/2015:677
Beslut: avslag
Anlägg konstgräs på Kassmyraskolans grusplan, KS/2015:684
Beslut: avslag
Installera belysning på asfalterad gång- cykelväg Gamla Götalandsväg,
KS/2015:759
Beslut: avslag
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§ 93
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Dan Gahnström (MP), ordförande och ledamot i tekniska nämnden
Cecilia Öberg (S), ersättare i utbildningsnämnden
Lisa Hedin (S), suppleant i Hågelbyparken AB
Lisa Hedin (S), suppleant i Upplev Botkyrka AB
Elisabeth Bylund (KD), ledamot i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och
museum
Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2018-12-31
Ersättare efter Hanan Abdulmasih (S)
Ayisha Farooq (S)
MILJÖ- OCH HÄLSKOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Anders Gustafzon (S)
Nirlep Singh (S)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Ledamot efter Elisabeth Bylund (KD)
Stefan Dayne (KD)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Yrsa Sporre Rasmussen (V)
Sinan Celepli (V)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ordförande och ledamot efter Dan Gahnström (MP)
Fredrik Olsson (MP)
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AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
Fredrik Olsson (MP)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
Fredrik Olsson (MP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
Fredrik Olsson (MP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
Fredrik Olsson (MP)
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)
SÖDERENERGI AB t o m 2019-06-30
Vice ordförande och ledamot efter Anders Arneson (S)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Lisa Hedin (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Lisa Hedin (S)
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§ 94
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående kostnaderna för det nu nedlagda idéhuset (L), KS/2016:302

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Beträffande Södertörns Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB (KD), KS/2016:358

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Beträffande Södertörns Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB (KD), KS/2016:359

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Beträffande Södertörns Fjärrvärme AB – Södertörns Energi AB (KD), KS/2016:360

Till kommunfullmäktiges ordförande:

-

Hur ska vi åtgärda mansdominansen i fullmäktigedebatterna? (V), KS/2016:347
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§ 95
Nya motioner (KS/2016:43)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L), KS/2016:341
Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten (TUP), KS/2016:342
Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) KS/2016:343
Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i Botkyrka (KD),
KS/2016:344
Inför äldreboendegaranti för personer över 85 år (KD), KS/2016:345
Ge alla tillgång till skolskjuts (C), KS/2016:346
Bolagisera kommunens fastighetsenhet (L), KS/2016:361
Gröna obligationer (L), KS/2016:362
Byt bort ”långt ifrån lagom” (L), KS/2016:363
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§ 96
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Iordningsställ en gångväg vid Strandvägen, KS/2016:188
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut
Trafikåtgärder m.m på Vattravägen i Uttran, KS/2016:209
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut
Mer frilufts- och sportaktiviteter i Rikstens friluftsstad, KS/2016:210
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut
Gör om allmänningen till hundrastgård bredvid busshållsplats Kvällsvägen,
KS/2016:224
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut
Fler infarts- och parkeringsplatser i Tullinge, KS/2016:227
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut
Förslag om mottagningsbevis vid e-post, KS/2016:270
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
Förslag om svarstiden på mail, KS/2016:271
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
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
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.__
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Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

04:58:45

17:30 22:29

Mattias Gökinan S

04:55:30

17:34 22:29

Anders
Byrsenius

M

04:58:45

17:30 22:29

Gabriel Melki

S

04:55:03

17:34 22:29

Serkan Köse

S

04:58:45

17:30 22:29

Youbert Aziz

S

04:55:42

17:33 22:29

Maria Gawell
Skog

S

04:06:09

18:23 Jean-Pierre Zune S § 72
22:29

Lars Schou

S

04:58:45

17:30 22:29

Ebba Östlin

S

04:58:46

17:30 22:29

Jens Sjöström

S

04:41:19

17:48 Emanuel Ksiazkiewicz S § 22:29

Arzu Alan

S

03:11:11

19:18 Berit Larsson S § 72
22:29

Thomas Vakili

S

04:58:46

17:30 22:29

Tuva Lund

S

04:58:46

17:30 22:29
Björn Pettersson S § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90,
91, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Christina Zedell S

00:00:00

Robert Aslan

S

04:58:46

17:30 22:29

Diana
Hildingsson

S

04:58:46

17:30 22:29

Adnan Issa

S

04:58:46

17:30 22:29

Juliana Lahdou
Nahrin

S

04:06:38

18:22 Yasemin Ergül S § 72
22:29

Bo Johansson

S

04:58:46 17:30 -

22:29
Bim Eriksson

S

04:58:46

17:30 22:29

Olle Westberg

S

04:58:46

17:30 22:29

Taina Virta

S

04:58:46

17:30 22:29

Robert
Rasmussen

S

04:58:46

17:30 22:29

Maria Mendoza

S

04:58:46

17:30 22:29

Jimmy Baker

M

04:58:45

17:30 22:29

Gül Alci

Björn Lagerstedt M § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89,
90, 91, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

M

00:00:00

Kia Hjelte

M

Christina Tibblin M § 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78,
17:30 02:55:56
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94,
20:26
95, 96

Stina Lundgren

M

02:55:28

Besnik Morina M § 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78, 79,
17:30 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95,
20:26
96

Yngve R K
Jönsson

M

04:58:45

17:30 22:29

Carl Baker

M

04:58:45

17:30 22:29

Andrei Ignat

M

03:09:29

Besnik Morina M § 72
17:30 Bengt Kring M § 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81,
20:40
82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96
Ufuk Sen M § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91,
75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

04:58:45

17:30 22:29

Deniz Bulduk

MP 04:58:45

17:30 22:29

Ali Khalil

MP 04:58:45

17:30 22:29

Aydan SedefÖzkan

MP 04:58:45

17:30 22:29

Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Leif Hedström MP § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89,
90, 91, 75, 76, 77, 77, 78

Shakhlo Altieva MP § 78
Dan Gahnström

MP 03:10:24

19:19 Shakhlo Altieva MP § 72
22:29

Elisabeth
21:38 - Shakhlo Altieva MP § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89,
MP 00:00:02
Nobuoka Nordin
21:38 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78
Embla Holmlid
Kolenda

MP 04:58:45

17:30 22:29

Anders Thorén

TUP 04:58:46

17:30 22:29

Therese Lind

TUP 04:58:46

17:30 22:29

Carl
Widercrantz

TUP 04:58:46

17:30 22:29

Pierre
Blankenburg

TUP 04:33:12

17:30 22:03

Elizabeth
Bushby

TUP 04:58:46

17:30 22:29

Robert Stenkvist SD

04:58:46

17:30 22:29

Östen Granberg

SD

04:58:46

17:30 22:29

Karl-Otto
Hultström

-

04:58:46

17:30 22:29

Sebastian
Lindqvist

SD

04:58:46

17:30 22:29

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson

V

04:44:17

17:45 22:29

Bekir Uzunel

V

04:47:47

17:41 22:29

Nooshi
Dadgostar

V

04:56:24

17:33 22:29

Ronnie
Andersson

V

04:58:46

17:30 22:29

Pia Carlsson

V

04:58:46

17:30 22:29

Aram El Khoury KD 04:58:45

17:30 22:29

Yusuf Aydin

17:30 22:29

KD 04:58:45

Sergius Peter Himmelving SD § 72, 73, 74, 75,
87, 88, 89, 90, 91, 75, 76, 77, 77

Stefan Dayne

KD 03:08:50

19:20 Linnart Shabo KD § 72
22:29

Stig Bjernerup

L

Benny Ferdinandsson L § 75, 76, 77, 77, 78, 79,
17:30 03:10:11
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95,
20:40
96

Lars Johansson

L

04:58:45

17:30 22:29

Robert Steffens

C

04:58:45

17:30 22:29

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2016-04-28
Sammanträdestid: 2016-04-28 17:30:46 - 2016-04-28 22:30:58
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Jean-Pierre Zune

S

04:58:45

Stefan Leiding

S

00:00:00

Inga-Lill
Strömqvist

S

03:10:46

19:18 22:29

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

04:58:45

17:30 Jens Sjöström S § 22:29

Berit Larsson

S

04:58:45

17:30 Arzu Alan S § 72
22:29

Björn Pettersson

S

Christina Zedell S § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89,
17:30 04:58:45
90, 91, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
22:29
85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Shafqat Khatana

S

00:00:00

Carina Olsen

S

03:10:36

Marcus Ekman

S

00:00:00

Yasemin Ergül

S

03:32:41

17:36 Juliana Lahdou Nahrin S § 72
21:08

Simon Safari

S

02:02:17

17:41 19:43

Daniel Njuguna

S

04:58:45

17:30 22:29

Björn Lagerstedt

M

04:58:45

Gül Alci M § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91,
17:30 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
22:29
87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Ufuk Sen

M

04:58:45

Therese Hellichius M § 72, 73, 74, 75, 87, 88,
17:30 89, 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
22:29
84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Besnik Morina

M

Andrei Ignat M § 72
17:30 - Stina Lundgren M § 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78,
04:58:45
22:29 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94,
95, 96

Christina Tibblin

M

04:58:45

17:30 - Kia Hjelte M § 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80,
22:29 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Bengt Kring

M

04:46:32

17:42 - Andrei Ignat M § 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81,
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Mohammed

MP 00:00:00

17:30 Maria Gawell Skog S § 72
22:29

19:18 22:29

Benmakhlouf
Kevin Kors

MP 00:00:00

Leif Hedström

MP 04:58:45

Shakhlo Altieva

Dan Gahnström MP § 72
17:30 - Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 72, 73, 74, 75,
MP 04:10:49
21:41 87, 88, 89, 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78
Yosra Yasmin Sherif MP § 78

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP 00:00:00

Camilla
Jägemalm

TUP 04:58:46

17:30 22:29

Per Börjel

TUP 04:58:46

17:30 22:29

17:30 - Yosra Yasmin Sherif MP § 72, 73, 74, 75, 87,
22:29 88, 89, 90, 91, 75, 76, 77, 77, 78

Sergius Peter
Himmelving

SD

17:30 21:01 Helen Spaak SD § 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90,
03:35:06
21:02 - 91, 75, 76, 77, 77
21:06

Ulrika Ekengren

SD

00:00:00

Niklas Lekander

SD

04:57:21

Yrsa Rasmussen

V

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

04:58:46

Linnart Shabo

KD 04:40:48

17:32 22:29

17:30 22:29
17:48 Stefan Dayne KD § 72
22:29

Miriam Bengtsson KD 02:49:57

19:39 22:29

Helene Wåhleman L

04:58:45

17:30 22:29

Benny
Ferdinandsson

L

04:58:45

17:30 - Stig Bjernerup L § 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 81,
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 93, 94, 95, 96

Benita Hägg

C

04:58:45

17:30 22:29

Boris Granath

C

04:58:45

17:30 22:29

