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§ 166
Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2016.
2. Fastställa skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.
3. Uppmana berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som
överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband
med delårsrapport 1 2016.
Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom
den egna budgetramen.
4. Kommunstyrelsen får under 2016 inom en total låneram på 3 804 miljoner kronor ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB,
Hågelbyparken AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
5. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen
som ingår i kommunens internbank ska under 2016 vara:
•
•
•
•
•
•

AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
Söderenergi AB; 899 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka Stadsnät AB; 230 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 250 miljoner kronor.

6. För Södertörns Energi AB föreslå en borgensram på brutto 1 250 miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen
sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23
miljoner respektive 45 miljoner kronor för 2016.
7. Samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att öka kommunens ambitioner för exploatering
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och företagsetablering så att fler jobb skapas i Botkyrka.
8. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka exploateringstakten för
att nå 20 miljoner kronor i exploateringsintäkter.
Reservationer

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

I förslaget till ettårsplan redovisas ett resultat på 34 miljoner kronor vilket
motsvarar 0,7 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till 945 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 650 miljoner kronor. På grund av tidsförskjutningar är ökningen av det faktiska upplåningsbehovet mycket svårbedömt
och vi uppskattar att upplåningen kommer att öka med 500-700 miljoner
kronor under året.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utdebiteringen
2016 ska höjas med 2 öre till 20 kronor och 15 öre. Jämfört med 2015 sker
en skatteväxling med 2 öre mot Stockholms Läns Landsting. Växlingen avser hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet
enligt LSS. Skatteintäkterna ökar med 4,2 miljoner kronor till följd av
skatteväxlingen, vilket motsvaras av en kostnadshöjning med samma belopp.
Förslaget till ekonomiska ramar i ettårsplanen skiljer sig i flera delar från
den flerårsplan som kommunfullmäktige beslutade om i juni. De större förändringarna gäller bedömning om lägre skatteintäkter och justerad resursfördelningsmodell främst till följd av lägre befolkningsökning 2015. Dessutom har löneuppräkningen sänkts och effektiviseringskravet har tagits bort.
Samtliga förändringar som påverkar nämnderna framgår av nämndavsnitten
i ettårsplanen.
Kommunstyrelsen har föreslagit en ny organisation för kommunledning från
och med 2016. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige uppmanar berörda nämnder att utifrån ändringar i nämndernas reglementen ta fram och arbeta in mål och åtaganden för de verksamheter som
överförs från kommunstyrelsen. Detta ska återrapporteras i samband med
delårsrapport 1 2016.
Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2016. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 804 miljoner kronor för 2016, vilket är 508 miljoner kronor lägre än 2015.
Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen
föreslås uppgå till 1 400 miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och
Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för 2015. För Botkyrka Stadsnät AB föreslås en ram på 230 miljoner kronor.

3[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-26

Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår till 899 miljoner
kronor. För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på brutto 1 250
miljoner kronor (netto 625 miljoner). För Syvab föreslås att borgensramen
sätts till 90 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB till 40 miljoner
kronor och för SRV Återvinning AB till 85 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar föreslås en borgensram på 23 miljoner
respektive 45 miljoner kronor för 2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-21.
Yrkanden

Katarina Berggren m.fl. (S), Dan Gahnström m.fl. (MP) och Mats Einarsson
m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till
ettårsplan 2016.
Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till ettårsplan
2016, bilaga.
Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till Tullingepartiets förslag till
ettårsplan 2016, bilaga.
Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till ettårsplan
2016, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
ettårsplan 2016, bilaga.
Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till
ettårsplan 2016, bilaga.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till ettårsplan
2016, bilaga.
Propositionsordning

Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels
kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2016 om 20 kronor och 15
öre per skattekrona och förslagen från (M) och (C) om sänkt skattesats till
19 kronor och 90 öre per skattekrona.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:
(M):s 10:e att-sats, (L):s 9:e att-sats och (KD):s 7:e att-sats: bifall mot
avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

4[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-26

(L):s 10:e att-sats, (KD):s 6:e att-sats och (SD):s 13:e att-sats: bifall mot
avslag: Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till ettårsplaner mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar anta ettårsplan för 2016 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 167
Svar på interpellation – Om företagsklimatet (C)
(KS/2015:665)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-0924 § 124 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Om företagsklimatet.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 168
Svar på interpellation – Jämställdhet inom fritidsverksamheten (FP) (KS/2015:729)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201510-22 § 162 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande –
Jämställdhet inom fritidsverksamheten.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bim Eriksson (S) besvarar interpellationen.
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§ 169
Förslag till ny organisation av kommunledning
(KS/2015:694)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen inriktning till ny processstyrd kommunledning.

2.

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 i ärendet.

3.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

4.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-10-22.

5.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för
miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

6.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

7.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för socialnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

8.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för tekniska nämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.

9.

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för utbildningsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-10-22.

10. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna tillägg i reglementet för
vård- och omsorgsnämnden i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för fastställande
av kommunfullmäktige 17 december 2015.
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12. Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya riskbedömningar inför att reviderade reglementen beslutas i respektive nämnd.
13. Utvärdering av omorganisationen av kommunledningen ska genomföras om 24 månader.
Konsekvenser av ovanstående förslag för nämndernas ekonomi och mål behandlas i ärendet om förslag till ettårsplan för Botkyrka kommun 2016,
(KS/2015:705).
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 206 lämnat ett förslag till beslut.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Anders
Thorén (TUP), Östen Granberg (SD), Robert Steffens (C) 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.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP), Robert
Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 170
Ändrings av renhållningstaxan (KS/2015:383)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för
år 2016 så som de framgår av skrivelsen daterad 2015-06-04 från SRV återvinning AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 207 lämnat ett förslag till beslut.
SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2016. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 1 %
med höjningar och sänkningar som växlar mellan olika slags tjänster, bland
annat för att öka återvinningen av matavfall. Förslaget innehåller också mer
detaljerade förändringar för att förtydliga taxan för SRV:s kunder.
Kommunen behandlade renhållningstaxan förra året och konstaterade då att
taxa och avgifter ska styra i riktning mot uppsatta mål för avfallshanteringen
och då behöver taxestrukturen också vara begriplig och lätt att sätta sig in i
som medborgare. Kommunens uppfattning har sedan några år varit att hela
strukturen i renhållningstaxan behöver bli förändrad.
SRV:s fem ägarkommuner har en gemensam avfallsplan. Visionen är att:
Det ska vara lätt att göra rätt – alla invånare och verksamheter bidrar till ett
långsiktigt hållbart samhälle. Avfallsplanen innehåller 22 mål, uppdelade på
två tidshorisonter. De första delmålen sträcker sig fram till och med 2015
och de övriga till och med 2020. I det förberedande arbetet inför uppföljningen av delmålen för 2015 i avfallsplanen är det lämpligt att SRV tillsammans med sina ägarkommuner ser över om taxestrukturen effektivt styr
mot de uppsatta målen i avfallsplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-30.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-10-14, § 37.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP), Robert Steffens (C) 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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§ 171
Anställningsvillkor för förvaltningschefer (KS/2015:741)
Beslut

Samtliga förvaltningschefer anställs från och med 2016-01-01 av
kommunstyrelsen.
Kostnader för respektive förvaltningschef med gällande lön plus
15 procent i overheadkostnader löpande överförs från verksamhetsnämnd
till kommunstyrelsen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (L), (TUP) och (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 208 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsens ordförande har genom beredningsuppdrag gett kommundirektören i uppdrag att se över bestämmelserna kring anställning, anställnings- och avgångsförmåner för förvaltningschefer i syfte att Botkyrka
kommun agerar som en bra och tydlig arbetsgivare.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-06.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2015-11-02, § 18.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johansson (L), Kia Hjelte (M), Robert Steffens (C), Anders Thorén
(TUP) och Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter avslag mot bifall på tilläggsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
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§ 172
Lokalförsörjningsprocess för Botkyrka kommun
(KS/2015:515)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta en ny lokalförsörjningsprocess i enlighet
med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20 och bifogad bilaga.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 209 lämnat ett förslag till beslut.
Ett förslag till en mer detaljerad lokalförsörjningsprocess framgår av bifogad bilaga. Här följer en sammanfattande beskrivning:
• Verksamhetsdrivande förvaltning initierar behov så tidigt som
möjligt och kontaktar kommunens enhet för lokalförsörjning och
fastighet.
• Verksamhetsdrivande förvaltning och lokalförsörjning och fastighet
håller löpande dialog om lokalbehov, behov av förstudier och
underlag för förslag i framåtsikten.
• Varje nämnd ska inför sin framåtsikt göra en prognos över
utvecklingen inom sina verksamhetsområden för de närmaste tio
åren baserad på den befolkningsprognos som tagits fram av
kommunledningsförvaltningen.
• Resultatet av förvaltningens lokalbehovsbedömning ska redovisas i
de träffar som genomförs under september månad mellan berörda
nämnder och kommunens lokalberedning.
• Lokalförsörjning och fastighet gör i lokalförsörjningsplanen en
sammanställning över förvaltningarnas redovisade lokalbehov och
gör utifrån de uppgifter som förvaltningarna lämnat en preliminär
kostnadsuppskattning och en hyreskalkyl baserat på dessa
preliminärt uppskattade kostnader för varje enskilt lokalbehov.
• Verksamhetsförvaltningen tar upp objektet (investeringen) inklusive
preliminär hyreskostnad i förslag till framåtsikt/flerårsplan.
• Lokalförsörjning och fastighet lämnar i samband med sin framåtsikt
ett förslag till lokalförsörjningsplan som sträcker sig över minst sex
år för den kommande flerårsplaneperioden.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-05-20.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-06-08, § 42.
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Yrkande

Dan Gahnström (MP), Jimmy Baker (M) 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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§ 173
Tilläggsäskande - Förskolan Tranan (KS/2015:708)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsmedel, att överföras till tekniska nämnden 2015.
Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 210 lämnat ett förslag till beslut.
I flerårsplanen 2014-2017 beviljades 92 miljoner kronor i investeringsmedel
och 6 miljoner kronor i inventariemedel till att bygga 12-avdelningsförskolan
Tranan i Albydalen. Vid kompletterande markundersökning upptäcktes att
marken är mycket sättningsbenägen. Detta medför 6 miljoner kronor i ökade
kostnader för projektet, vilket ger en totalsumma på 98 miljoner kronor för projektet. Bygget av förskolan är en volyminvestering vilket innebär att utbildningsnämnden har kompenserats för driftskostnader.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-29, § 83.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson
(M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 174
Projekteringsmedel för underlag till ramavtalsupphandling
av förskolor (KS/2015:733)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 14,2 miljoner kronor i
projekteringsmedel, att överföras till tekniska nämnden. Anslaget finansieras genom ökad upplåning. Driftkostnader till följd av ramavtalsupphandlingen hanteras inom respektive nämnds ettårsplaner.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 211 lämnat ett förslag till beslut.
Då behovet av nyproduktion av förskolor kommer att vara stort under kommande år, finns det starka arbetsmiljömässiga, tidsmässiga och ekonomiska
argument för att upphandla en entreprenör som i samarbete med kommunen
planerar, projekterar och producerar nya förskolelokaler. Projektet innebär
en upphandling av en ramavtalsentreprenör med en avtalstid upp till 5 år i
syfte att helt eller delvis genomföra om- och nybyggnation av 13 förskolor.
Målet för projektet är att reducera produktionskostnaderna baserat på förskolor med enhetlig standard, erfarenhetsöverföring från projekt till projekt
och som styrs med en samordnad organisation för samtliga objekt med
kompetenser från berörda förvaltningar.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-10-20, § 92.
Yrkande

Ebba Östlin (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jimmy Baker (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter avslag mot bifall på tilläggsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
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§ 175
Upphävande av detaljplan för Vårsta centrum (KS/2015:750)
Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan med kompletterande planbestämmelser för Vårsta centrum
(dp 71-06x).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 212 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2015, § 107, antagit detaljplan för
Vårsta centrum (dp 71-06x).
Länsstyrelsen har med stöd av 11 kap. 10 § första stycket, 5 pkt. plan- och
bygglagen beslutat att prövning skall ske av kommunfullmäktiges beslut att
anta detaljplanen för Vårsta Centrum.
Planområdet ligger intill Dalvägen som är primär transportled för farligt
gods. Structor Riskbyrån har fått i uppdrag av kommunen att beskriva och
bedöma storleken på aktuella olycksrisker i samband med den nya detaljplanen för Vårsta centrum. Kommunen har följt Structors rekommendationer vad gäller de nya bostädernas avstånd till Dalvägen.
Länsstyrelsen har under hand framfört att även den gamla bebyggelsen som
delvis ligger inom 30 meter från Dalvägen behöver skyddas av på plankartan reglerande riskreducerande åtgärder. Kommunen har endast delvis tillgodosett Länsstyrelsens önskemål och redovisat vissa åtgärder på plankartan.
Länsstyrelsens ytterligare krav, som riskutredningen ej kan motivera, är
följande:
-glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30
-friskluftsintag ska riktas bort från vägen
-det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt inom
hela planområdet.
Då kommunen inte beaktat samtliga synpunkter kan den antagna planen innebära att den befintliga bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
Då endast en fastighetsägare är berörd gör Länsstyrelsen bedömningen att
planen ej behöver bli föremål för ny granskning. Ägaren till Vårsta Centrum
har skriftligen godkänt att redovisade kompletteringar görs på plankartan.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-10-20, § 350 respektive § 351.
Yrkanden

Gabriel Melki (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.
Särskilt yttrande

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 176

Nya riktlinjer och handbok för dialogforum (KS/2013:537)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om nya riktlinjer för dialogforum.
Kommunfullmäktige godkänner handboken som bilaga till riktlinjerna.
Kommunstyrelsen delegerar ansvaret för uppdatering och uppföljning av
handboken till kanslichefen på kommunledningsförvaltningen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 204 lämnat ett förslag till beslut.
Riktlinjerna föreslår följande förändringar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett förtydligande av dialogforums uppdrag och av syftet med dialogen.
Ett förtydligande om delegering av ansvar och roller i arbetet med dialogforum.
Ett förtydligande av nämndernas uppdrag och ansvar.
En utveckling i genomförandet av dialogens arbetssätt, mötesformer,
årliga mål, målgrupp och representativitet.
En struktur för samarbetet mellan dialogforum och områdesgrupperna.
En tydligare process för återkoppling.
Ett förtydligande av tjänstemännens stöd i arbetet.
Ett förslag om ökad budget.
En handbok för dialogforum som komplement och stöd till riktlinjerna.

Handboken ska stödja planering, genomförandet av dialogen och hur resultatet efter dialogen hanteras och återkopplas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-28.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-10-16, § 36.
Yrkanden

Jean-Pierre Zune (S), Marit Strand-Pettersen (V) och Emanuel Ksiazkiewicz
(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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Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

19[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-26

§ 177
Svar på motion: Inrätta en mötesplats för äldre i Norra Botkyrka (M) (KS/2014:705)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 214 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27, § 43, lämnat en motion: Inrätta en mötesplats för äldre i
Norra Botkyrka. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i
uppdrag att inrätta en mötesplats för äldre i Norra Botkyrka. I Tumba liksom
i Vårsta finns fungerande och välbesökta mötesplatser för äldre, försök
gjordes även med mötesplats i Hallunda, som av olika anledningar lades ner.
Motionärerna anser att det finns förutsättningar för en mötesplats även i
norra kommundelen. En mötesplats med en egen inriktning, med en anställd
som håller ihop verksamheten samt anlitade volontärer som medhjälpare.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-10, § 19.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-01.
Motivering

Mötesplatser är en väldigt viktig del av det sociala livet. Att träffa nya människor och finnas i sociala sammanhang är viktigt för alla människor. De
kommunala mötesplatserna som idag finns för äldre syftar till att stärka och
bidra till social sammanhållning och för att ta till vara på det engagemang
som finns i civilsamhället. Det har därför varit viktigt att mötesplatserna
grundas på föreningars eller frivilliga pensionärers eget initiativ och engagemang.
En mötesplats med inriktning på kultur finns i Vårsta och en med inriktning
på friskvård finns i Tumba. Båda är styrda av frivilliga pensionärer. Tidigare
fanns en mötesplats i Hallunda men där fungerade inte konceptet fullt ut
med att frivilliga utgjorde en väsentlig grund för upprätthållandet och planeringen av verksamheten.
Den rödgröna kommunledningen har som mål att det ska finnas fungerande
mötesplatser för äldre i alla kommundelar. En förutsättning för att få till
stånd en ny mötesplats är ett gott samarbete mellan kommunen och de engagerade föreningar och frivilliga pensionärer som vill ha en mötesplats.
Kommunen ska vara möjliggörare och ta tillvara på och främja de initiativ
från frivilliga pensionärer och/eller pensionärsorganisationer om att få till
ytterligare mötesplatser för äldre i någon av kommunens kommundelar.
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Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Lekander (SD), Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 178
Svar på motion: Inför egen upplevd otrygghet och hög ålder som parametrar för att få positivt beslut för boende i
vård- och omsorgsboende (särskilt boende) (M)
(KS/2014:706)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 215 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27, § 43, lämnat en motion: Inför egen upplevd otrygghet och
hög ålder som parametrar för att få positivt beslut för boende i vård- och
omsorgsboende (särskilt boende). Motionärerna anser att kriterierna i ”Riktlinjer gällande biståndsbedömning för personer över 65 år”, inte är tillräckliga. Kriterierna bör göras skarpare och inkludera egen upplevd otrygghet
och hög ålder som viktiga parametrar. Motionärerna hänvisar till ett antal
domar från Förvaltningsrätten där kommunen får bakläxa på vissa kriterier.
Mot bakgrund av detta föreslås att Botkyrka kommun antar och infogar kriterierna: ”Egen upplevd otrygghet”, samt ”Hög ålder” i Riktlinjer för biståndshandläggning för personer över 65 år, i enlighet med socialtjänstlagen.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-10, § 18.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-01.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen jobbar aktivt med att öka den upplevda
tryggheten bland våra äldre såväl som i hela befolkningen. Trygghet är en
förutsättning för en fungerande vardag. Eftersom detta är en viktig faktor för
en fungerande vardag har vi redan infört i vår biståndsbedömning att man
ska ta hänsyn till upplevd trygghet. I biståndsbedömningen finns “egen upplevelse av oro”, helt enligt våra riktlinjer om biståndsbedömning.
Att öka den upplevda tryggheten är ett viktigt mål för den rödgröna kommunledningen. Att bemöta den upplevda tryggheten är ett sätt, men vi behöver jobba på fler vis för att öka tryggheten. Ett exempel på andra metoder är
att vi nu inför trygghetsbostäder i kommunen.
Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 179
Svar på motion: Utveckla Lida genom att möjliggöra för
etablering av en SPA-anläggning (M) (KS/2015:86)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 216 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Utveckla
Lida genom att möjliggöra för etablering av en SPA-anläggning.
Motionärerna anser att välbesökta och sjö- och naturnära Lida skulle kunna
utvecklas till någonting ännu bättre, med en entreprenör som vill anlägga
och driva en SPA-anläggning för inomhusbad, samt ett kallbadhus för bruk
under sommarperioden. Vintertid kan isen skapa ytterligare aktivitets- och
eventmöjligheter. Motionärerna ser även möjligheten att utveckla en kurseller konferensverksamhet med övernattningsmöjligheter, där fler hotellsängar är ett nödvändigt tillskott i kommunen. Motionärerna föreslår att
kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna komplettera Lidas utbud
med en SPA-anläggning och övernattningsmöjligheter i privat regi, samt ge
nämnda förvaltningar i uppdrag att ge Upplev Botkyrka AB en möjlighet att
vara delaktig i utredningen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-20, § 33.
Upplev Botkyrka AB har yttrat sig i ärendet 2015-06-22.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-01.
Motivering

Lida är en av Botkyrkas pärlor, vacker miljö, fina vandringsstråk och möjlighet till fantastiskt friluftsliv. Lida är en unik plats med stor potential som
bör beaktas. Upplev Botkyrka AB har sedan 2005 utvecklat platsen Lida
med diverse verksamheter så som; äventyrsgolf, utegym, skidspår med
mera. Upplev Botkyrka AB arbetar alltid aktivt med att utveckla Lida som
plats och besöksmål.
Den rödgröna kommunledningen är positiv till Lidas utveckling och arbete
för att bli än mer tillgänglig. Men vill samtidigt framhålla vikten av att Upplev Botkyrka AB själva får hantera hur de vill utveckla sin verksamhet. Det
måste dessutom tas i beaktande att stora delar av platsen är naturreservat och
att större investeringar och förändringar i området förutsätter en detaljplan
liksom en förbättrad infrastruktur.
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§ 180
Svar på motion: Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag (M) och (FP) (KS/2015:92)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-11-02 § 217 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Lars Johansson (FP) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-01-29, § 19, lämnat en motion: Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag. Motionärerna föreslår att kulturoch fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en jämställdhetsanalys
av samtliga föreningsbidrag och efter genomförd analys ta fram ett förslag
på förändrad modell för hur föreningsbidragen skall utbetalas, med jämställdhet som en viktig parameter. Motionärerna misstänker att en stor del
av de föreningsbidrag som kommunen delar ut, går till verksamheter dominerade av män. Att kvinnor inte ska ha samma ha möjlighet att ta del av
kommunala skattemedel på lika villkor som män, anser motionärerna sannolikt bottna i underliggande patriarkala strukturer samt vara en orimlig situation. Verksamhets- och föreningsbidrag bör endast ges till föreningar vars
verksameter är öppen på lika villkor för män och kvinnor.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 45.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-06.
Motivering

Föreningar och föreningsliv är en mycket viktig del i ett levande Botkyrka.
Den rödgröna kommunledningen har som mål att stärka föreningslivet och
att fler Botkyrkabor ska vara med och verksam i en förening.
Ett av de sätt som kommunen stödjer föreningar är genom föreningsbidrag.
Precis som motionärerna beskriver är det viktigt att bidragen fördelas rättvist och inte blir snedfördelade med avseende på kön, ålder, sexuell läggning eller liknande.
Kommunen tar nu beslut om ett nytt bidragssystem för föreningar. I detta
system kommer man i större utsträckning utgå från den verksamhet som bedrivs och hur många som får del av den. I detta system kommer man enklare
kunna följa nyttan av bidragen. Detta gör att vi enklare kan analysera föreningsbidragens användande utifrån jämställdhet.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar redan idag med att analysera och utveckla sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att resurserna
fördelas rättvist. Detta som ett led i kommunens övergripande arbete med
jämställdhetsintegrering.
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§ 181
Anmälningsärenden (KS/2015:3)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Robert Rasmussen (S) är ny ledamot efter Jill Mellinder (S)
Simon Safari (S) är ny ersättare efter Robert Rasmussen (S)
Fares Hamed (MP) är ny ersättare efter Harmit Kaur (MP)
Lars Johansson (FP) är ny ledamot efter Karin Pilsäter (FP)
Benny Ferdinandsson (FP) är ny ersättare efter Lars Johansson (FP)
Svar på medborgarförslag

Farthinder på Hallundavägen, dnr KS/2014:433
Beslut: besvarat
Upplåt 55 av kommunens parkeringsplatser åt pendlare,
dnr KS/2014:550
Beslut: avslag
Gör ett övergångsställe från Götavägen över Kyrkvärdsvägen, dnr 2014:659
Beslut: bifall
Röj bort buskarna vid gångvägen från Vårsta C, dnr KS/2014:692
Beslut: bifall
Behov av övergångsställe Fagerlidsvägen/Nyängsvägen, dnr KS/2015:52
Beslut: besvarat
Förstärkt belysning på övergångsställen, dnr KS/2015:136
Beslut: avslag
Gör om Sågstuguvägen till gångfartsområde, dnr KS/2015:192
Beslut: avslag
Förtydliga trafiksignalen i korsningen Flottiljvägen Huddingevägen, dnr
KS/2015:193
Beslut: besvarat
Anlägg en hundrastgård i Östra Storvreten, dnr KS/2015:248
Beslut: besvarat
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Anlägg omgående gångfartsområde med väghinder vid Lavretsvägen
kvarteret Dynamiten Vinterskogen, dnr KS/2015:252
Beslut: bifall
Inför övergångsställe över Skogshemsvägen vid Krokvägen, Tullinge
dnr KS/2015:293
Beslut: bifall
Sätt upp en hundgård i Segersjö, dnr KS/2015:298
Beslut: bifall
Bygg parkeringsplatser alternativt inför parkeringstillstånd nära portar för
äldre och funktionsnedsatta, dnr KS/2015:323
Beslut: besvarat
Övergångsställe i korsningen Götavägen-Kyrkvärdsvägen, dnr KS/2015:374
Beslut: bifall

_____
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§ 182
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)
Följande avsägelser har inkommit:
Robert Nuse (S), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Behzad Dariusson (S), ersättare i utbildningsnämnden
Hans Richardsson (S), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Fares Hamed (MP), ersättare i kommunfullmäktige
Anna Herdy (V), ledamot AB Botkyrkabyggen
Övrigt:
Stefan Löfstad (M), ersättare i utbildningsnämnden har avlidit.
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Fares
Hamed (MP).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2016 – 31 december 2019
Nämndeman efter Nicole Reshdouni (MP)
Aliquat Khan (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2016 – 31 december 2019
Nämndeman efter Johan Kylander (TUP)
Josefin Norrgård (TUP)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lars Gösta Almgren (TUP)
Kjell Sjöberg (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
Carl Widercrantz (TUP)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Lars Bengtsson (S)
Milojka Vratonjic (S)
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UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Behzad Dariusson (S)
Fredrik Nordquist (S)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Jill Melinder (S)
Marcus Ekman (S)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Ledamot efter Anna Herdy (V)
Kerstin Amelin (V)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2015 – 31 december 2015
Nämndeman efter Samira Österberg (V)
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2018-10-15
Ersättare efter Jill Melinder (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2016 – 31 december 2019
Nämndeman efter Robert Nuse (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2016 – 31 december 2019
Nämndeman efter Hans Richardsson (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Stefan Löfstad (M)
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§ 183
Nya interpellationer
Inga nya interpellationer har inkommit.
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§ 184
Nya motioner (KS/2015:399)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP), KS/2015:790
Säkerställ den kommunala ordningsstadgan (M) och (KD), KS/2015:815
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§ 185
Nya medborgarförslag (KS/2015:400)
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnds att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Markera cykel- och gångbana Römossevägen, dnr KS/2015:719
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör landsbygden mer levande, dnr KS/2015:720
Överlåts till socialnämnden för beslut.
Inrätta provisorisk flyktingförläggning, dnr KS/2015:722
Överlåts till socialnämnden för beslut.
Sätt upp fartkamera eller farthinder på Römossevägen, dnr KS/2015:728
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället paviljonger för
flyktingar, dnr KS/2015:758
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från AB Botkyrkabyggen
och socialnämnden.
Installera belysning på asfalterad gång-cykelväg ”Gamla Götalandsvägen”,
dnr KS/2015:759
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Använd en del av grusplanen på vilken Albyskolan stod till parkering,
dnr KS/2015:760
Överlåts till tekniska nämnden för beslut.
Önskar ett utegym och papperskorgar nedanför kolonilotterna och Kärrsbyfotbollsplan, dnr KS/2015:761
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Anställ och kvotera in personer med funktionshinder i Botkyrka kommun,
dnr KS/2015:762
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
Bygg en trappa och gångväg upp genom ”skogen” från Nibblevägen,
dnr KS/2015:763
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Anlägg en bmx-cykelbana på flygfältet i Riksten, dnr KS/2015:764
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
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Uppför en busskur på Vattravägen, dnr KS/2015:776
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

33[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-26

§ 186
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.
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§ 187
Godkännande av fortsatt kommunalt uppdrag under tillfällig ändring av folkbokföringsadress (KS/2015:806)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Sinan Celeplis (V) begäran om att få
behålla sina uppdrag under perioden 1 november till 1 februari 2016.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-18, § 57, § 70, Sinan Celepli (V) till
ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt vice ordförande i dialogforum
Tumba-Storvreten perioden 1 januari 2015 – 31 december 2018. Sinan
Celepli kommer tillfälligt vara folkbokförd i Södertälje kommun under
perioden, i väntan på tillträde till bostad i Hallunda. På grund av detta begär
Sinan Celepli att få behålla sina uppdrag under perioden.
Propositionsordning

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