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§ 95
Flerårsplan 2016-2019
(KS/2015:141)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till flerårsplan för perioden
2016-2019.
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna i anslutning till arbetet med
ettårsplanen för 2016 ska redovisa följande uppdrag:
Botkyrka kommun kommer att genomföra omfattande investeringar, främst
på fastighetssidan, under planperioden. Det ställer stora krav på att kvalitetssäkra planeringen och det innebär betydande ekonomiska och organisatoriska påfrestningar i hela den kommunala organisationen.
I detta läge är det inte hållbart med stora ekonomiska avvikelser i förhållande till de kalkyler som ligger till grund för de medel som anslagits i investeringsbudgeten. Det är heller inte hållbart med stora avvikelser från när i
tiden investeringar är praktiskt möjliga att genomföra. Därutöver måste vi
ha en tydlig bild av hur investeringarna påverkar driftskostnaderna över tiden, från det ena året till det andra.
Mot denna bakgrund ges kommunstyrelsen i uppdrag att närmare analysera
investeringsbudgeten med inriktningen att kvalitetssäkra investeringsbeloppen, kvalitetssäkra när i tiden investeringar är praktiskt möjliga att genomföra samt att tydliggöra vilka konsekvenser investeringarna ger på de årliga
driftkostnaderna i kommunens olika verksamheter. Såväl kostnader som
uppkommer på grund av investeringen som alternativkostnader som uppkommer eller ökar om investeringen inte görs.
Resultatet av kommunstyrelsens analys ska arbetas in i 2016 års ettårsplan.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att beakta äldreplanen 2015-2019 i sina
ettårsplaner.
Utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka
andelen ekologiska livsmedel. Till utgången av 2018 ska andelen uppgå till
minst 50 procent för utbildningsnämndens verksamheter och minst 30 procent för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Under samma period
bör andelen kött minska med 20 procent och matsvinnet halveras i bägge
nämndernas verksamheter. Utvecklingen i uppdragen ska kontinuerligt återrapporteras i respektive nämnds årsredovisning.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

Kommunstyrelsen fastställer förslag till resursfördelningsmodell som
beskrivs i flerårsplan 2016-2019 som en utgångspunkt för framtida resursfördelning.
Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med berörda

2[48]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3[48]

2015-06-16

förvaltningar närmare analysera investeringsbudgeten med inriktningen
att kvalitetssäkra investeringsbeloppen, kvalitetssäkra när i tiden
investeringar är praktiskt möjliga att genomföra samt att tydliggöra vilka
konsekvenser investeringarna ger på de årliga driftkostnaderna i kommunens
olika verksamheter. Såväl kostnader som uppkommer på grund av
investeringen som alternativkostnader som uppkommer eller ökar om investeringen
inte görs.
Uppdraget bör redovisas senast 1 oktober 2015 så att resultatet kan arbetas
in i 2016 års ettårsplan.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 114 lämnat ett förslag till beslut.
Förslaget till flerårsplan bygger på föregående flerårsplan och de framåtsikter
som de olika nämnderna lämnat. Ett preliminärt förslag till flerårsplan
har varit på remiss hos kommunens nämnder som haft möjlighet att lämna
synpunkter. Flerårsplanen består av en verksamhetsplan och en ekonomisk
plan. Verksamhetsplanen innehåller mål och visioner för flerårsplaneperioden.
Den ekonomiska planen innehåller i likhet med tidigare år ekonomiska
ramar för driftkostnader och investeringar.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V), Taina
Virta (S), Carina Olsen (S), Pia Carlsson (V), Marcus Ekman (S), Ronnie
Andersson (V), Arzu Alan (S), Robert Aslan (S), Ebba Östlin (S), Tuva
Lund (S), Aydan Sedef Özkan (MP), Bekir Uzunel (V), Lars Schou (S),
Juliana Lahdou (S), Thomas Vakili (S), Gabriel Melki (S), Youbert Aziz
(S), Björn Pettersson (S), Bim Eriksson (S), Deniz Bulduk (MP),
Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Carl Baker (M), Stina Lundgren (M), Yngve R K Jönsson (M), Therese
Hellichius (M), Andrei Ignat (M), Robert Steffens (C) yrkar bifall till Moderaternas flerårsplan, bilaga.
Anders Thorén (TUP), Therese Lind (TUP), Carl Widercrantz (TUP) yrkar
bifall till Tullingepartiets flerårsplan, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas flerårsplan.
Stefan Dayne (KD) och Linnart Shabo (KD), Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas flerårsplan, bilaga.
Lars Johansson (FP) yrkar bifall till Folkpartiets flerårsplan.
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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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Flerårsplan 2016 – 2019 (KS/2015:141)

Botkyrka kommun står inför stora utmaningar inom alla verksamhetsområden.
Utmaningarna står att finna såväl inom den egna organisationen som i våra
kommundelar, i ett Botkyrka som snart kommer att ha 100 000 invånare.
Detta innebär att trycket på kommunen ökar i form av behovet av en långsiktig
planering. Under ett antal decennier har vi sett en utveckling där utanförskapet och
trångboddheten har ökat i kommunen. Botkyrka behöver fler skattebetalare - inte färre.
Vi måste göra det möjligt för fler att välja Botkyrka som plats att flytta till, bilda familj
och leva sina liv.
Vi vill ha ett Botkyrka där alla känner sig hemma och trivs. Ett Botkyrka där man kan
känna sig trygg, gå igenom grundskolan med gymnasiebehörighet och ha ett rikt utbud
av fritidsaktiviteter på såväl fritidsgårdar som genom föreningslivet. En kommun där de
som har rätt till ett boende inom LSS faktiskt får det, där våra äldre regelbundet får
komma ut i friska luften och där patriarkala strukturer, främlingsfientlighet och
homofobi i realiteten motverkas.
Vi bör ha företagsklimat som ligger bland de allra bästa i länet, där näringslivet är en
självklar partner i strävan att få ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. Företagarna ska
uppleva oss som en av de mest serviceinriktade kommunerna i hela landet. Det är ett
misslyckande att Botkyrka som regel rankas i botten av länskommunerna på de stora
företagsrankningarna som mäter kommunernas företagsklimat.
Vi vill se en inställning som bejakar fler alternativ än det kommunala, inom t.ex. skolan,
omsorgen, boendet, transporter och städning. Botkyrka behöver en politisk ledning som
inte ser överskott i budgeten som något som måste spenderas, utan som en signal på att
skatteuttaget av medborgarnas inkomster varit för högt och måste sänkas. En ledning
som ser att människan mår bättre av att vara en del av ett sammanhang och en social
kontext, utförandes en samhällsnyttig arbetsuppgift, snarare än att hänvisas till olika
former av passiviserande bidragsberoenden.
Vi yrkar
att

kommunfullmäktige fastställer det moderata förslaget till flerårsplan för perioden
2016 – 2019

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Förslag till beslut
Vi i Tullingepartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till
flerårsplan för 2016-2019.

Anders Thorén (TUP)
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Ärende Flerårsplan 2016-2019 (KS/2015:141)
Kristdemokratisk politik vilar på en tydlig värdegrund. Vi sätter människovärdet i centrum då vi vill
forma en politik som kämpar för de svaga och stärker de små naturliga gemenskaperna. Politiken måste
alltid utgå från detta och ta till vara på varje människas unika förmåga.
Vi vill ge människor mer självbestämmande i sina liv och då samtidigt minska politikens inflytande och
makt. Allt är inte politik. Allt ska inte vara politik. Människor efterfrågar lösningar som kan få vardagen
att fungera bättre.
I Kristdemokraternas Botkyrka respekterar man varandra även om man har olika åsikter. De enskilda
individernas förmågor används på ett positivt sätt för att utveckla Botkyrka till en spetskommun inte
minst beträffande sysselsättning och företagande. Medborgarnas unika kunskaper om olika kulturer
och språk tillvaratas på bästa sätt. Vi vill göra Botkyrka till en kommun som hela tiden förbättrar
förutsättningarna för att var och en ska kunna göra sin röst hörd. Medborgarna ska vara med och
påverka hur kommunens arbete ska utformas och hur de gemensamma resurserna ska fördelas.
Samtidigt eftersträvas stor valfrihet mellan olika utföraralternativ av den offentligfinansierade servicen,
vilket ska ske på ett rättvist sätt.
Kristdemokraternas hushållningssätt grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas
uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad av
de satsade medlen. Förvaltarskap är inte kortsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett
ansvar mot kommande generationer.
Under de närmaste åren står flera av Vård- och omsorgs och Socialnämndens verksamhetsområden
inför stora volym- och kostnadsökningar. Den höga rörligheten på chefer och personal inom
myndighetsutövning (närmare 80 % under de två senaste åren) innebär kompetensflykt, varierande
kvalitet på utredningar och brister i rutinerna vilket påverkar både handläggningstiden och kvaliteten
negativt.
Inom de kostnadskrävande verksamhetsområdena det är nödvändigt med effektiviseringar. Samtidigt
bedömer vi att alltför stora effektiviseringsåtgärder kan påverka kvaliteten av servicen negativt därför
vill vi öka driftramen för Vård- och omsorgs och Socialnämndens verksamhetsområden med 5 MSEK
vardera under 2016.
Vi kristdemokrater anser att alla investeringar skall prövas noggrant. Vi investerar även mer än
majoriteten med 88 MSEK under perioden för att lösa dagvattenproblemen i Tullinge samt förbättra
underhållsinsatser för att bevara och återställa värdet på kommunens fastigheter. Vi gör bedömningen
att dagvattenfrågan i Tullinge som är ett stort miljöproblem och upprustning av kommunala lokaler är
viktigare att åtgärda än att bygga ett dyrt Idéhus i stadsdelen.
Vi kristdemokrater föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta


Att fastställa Kristdemokraternas förslag till flerårsplan för perioden 2016-2019
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SÄRSKILT YTTRANDE
2015-06-08

Ärende 114 Flerårsplan 2016-2019
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Folkpartiets förslag till Flerårsplan för
åren 2016-2019.
Lars Johansson (FP)
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§ 96
Svar på interpellation – Vad händer med kommunens
förstelärare (M) (KS/2015:445)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-0528 § 94 en interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Vad händer
med kommunens förstelärare?
Utbildningsnämndens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 97
Svar på interpellation – Alla dessa lövblåsare (M)
(KS/2015:446)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-0528 § 94 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Alla dessa
lövblåsare
Tekniska nämndens ordförande Dan Gahnström (MP) besvarar interpellationen.
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§ 98
Svar på interpellation – Hur ser Botkyrka ut egentligen (M)
(KS/2015:447)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 §
94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Hur ser Botkyrka ut
egentligen?
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 99
Svar på interpellation – Hur är det med giftfriheten i våra
förskolor i Botkyrka (C) (KS/2015:448)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Benita Hägg (C) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28
§ 94 en interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Hur ser Botkyrka ut egentligen?
Utbildningsnämndens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 100
Äldreplan 2015-2019 (KS/2015:428)
Beslut

Kommunfullmäktige antar äldreplanen daterad 2015-05-13.
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att distribuera, kommunicera,
följa upp och revidera äldreplanen.
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 215 000 kronor ur kommunstyrelsens
medel för förfogande, för översättning, framtagande i alternativa format,
grafisk utformning och tryck av äldreplanen.
Kommunfullmäktige ger nämnderna ett särskilt åtagande att uppfylla
äldreplanens löften.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (KD), (FP), och (C) reserverar sig mot
beslutet att avslå tilläggsyrkandet till förmån för detsamma.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 116 lämnat ett förslag till beslut.
Arbetet med äldreplanen har varit en lång process med många inblandade.
Tanken med planen har sedan arbetet påbörjades 2012 varit att skapa en förvaltningsövergripande plan. Planen är därför framtagen av samtliga kommunens förvaltningar med någon form av uppdrag för att arbeta för kommunens äldre, men den är även samverkad med lokala föreningar med anknytning till äldre, och med politiken. Syftet med detta är att samtliga delar
av kommunen ska känna ett ansvar för äldreplanen och för att vi lever upp
till det som står i planen.
Äldreplanen är uppdelad i två versioner – en publik version och en version
avsedd för kommunorganisationen (intern version). Innehållet i de båda
versionerna är detsamma med tillägget att den interna versionen även beskriver vilken nämnd i kommunen som ansvarar för vilken satsning (löfte).
För varje löfte finns det en eller flera nämnder som står som ansvarig. Den
interna versionen innehåller även en bilaga där det framgår hur ansvarig
nämnd planerar att uppfylla sina löften (se bilaga 1 i äldreplanen). Beskrivningen har i samtliga fall beslutats av respektive nämnd.
Då kommunens nämnder inte själva förfogar över sina medel på längre sikt
än ett år föreslås äldreplanen även hanteras i flerårsplanen genom att kommunfullmäktige ger nämnderna ett särskilt åtagande att uppfylla äldreplanens löften.
För att sprida den publika versionen av äldreplanen till målgruppen behöver
den översättas till de vanligaste språken bland äldre Botkyrkabor och distribueras till målgruppen exempelvis via föreningar, medborgarkontor och
kommunala mötesplatser. Översättning, framtagande i alternativa format,
grafisk utformning och tryck uppskattas kosta 215 000 kronor. Vård- och
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omsorgsnämnden äskar därmed 215 000 kronor ur kommunstyrelsens medel
för förfogande för att kommunicera och distribuera äldreplanen.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-13.
Yrkanden

Tuva Lund (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kia Hjelte (M), Aram El Khoury (KD), Stig Bjernerup (FP), Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett tilläggsyrkande och yrkar bifall till tilläggsyrkandet, bilaga.
Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till
beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande tilläggsyrkandet under
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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§ 101
Delårsrapport 1 Botkyrka kommun (KS/2015:435)
Beslut

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari –
april 2015 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela kompetensfondsmedel enligt nedan;
Samhällsbyggnadsnämnden

300 000 kronor

Tekniska nämnden

300 000 kronor

Utbildningsnämnden

3 400 000 kronor

Socialnämnden

2 500 000 kronor

Vård- och omsorgsnämnden

3 500 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:

Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 1 för perioden
januari-april 2015 till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, socialnämnden,
vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att i samband med delårsrapport 2 2015 redogöra för vidtagna och planerade åtgärder med syfte
att minimera underskotten 2015 och att uppnå balans i sina ettårsplaner inför
2016.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 115 lämnat ett förslag till beslut.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april är negativt med 41 miljoner kronor. Resultatet i april ligger därmed på en lägre nivå än normalt.
Prognosen för helåret 2015 pekar mot ett resultat på minus 12 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall med 0,5 miljoner kronor.
Prognosen över verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande
av budget med 33 miljoner kronor. Sett enbart till utfallet för nämnderna
uppgår underskottet till 55 miljoner kronor, medan de gemensamma posterna inklusive avskrivning pekar mot plus 22 miljoner kronor.
Fyra av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Socialnämnden minus 23 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden mi-
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nus 19 miljoner kronor, utbildningsnämnden minus 10 miljoner kronor och
tekniska nämnden minus 7 miljoner kronor.
För exploateringsverksamheten beräknas ett överskott mot budget på närmare 4 miljoner kronor. Övriga nämnder förväntar enbart mindre avvikelser
mot budget.
Skatteunderlagsprognosen är drygt 21 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst förklaras av att det generella statsbidraget är lägre än de förutsättningar som gällde hösten 2014.
Årets investeringar bedöms uppgå till 680 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten
av året kommer att öka med 150-200 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-27.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP), Robert Steffens (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 102
Förändrade avgifter inom socialtjänsten (KS/2015:450)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer enligt nedan avgifter inom socialnämndens
verksamheter för måltider samt avgift för logi som inte regleras genom hyreslagen och som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller
beslut för personer som får boende inom ramen för en annan stöd- eller
hjälpåtgärd som inte innefattar behandling.
Avgiften för måltider blir 2 548 kronor per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 854 kronor per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag.
Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att göra en årlig uppräkning av avgifterna två månader efter prisbasbeloppets justering.
Beslut fattat i samband med beslut om Botkyrka kommuns ettårsplan 2010
avseende avgifterna för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk
och/eller psykiska problem upphör att gälla.
De nya avgifterna gäller from 2015-09-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 117 lämnat ett förslag till beslut.
Socialförvaltningen har 2014 tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat en gemensam översyn av alla avgifter som förvaltningarna
har rätt att ta ut med stöd av lagstiftning. Den totala översynen har blivit
fördröjd och i avvaktan på denna vill förvaltningen göra vissa förändringar
som vi bedömer vara brådskande. Nya avgifter föreslås from 2015-09-01
och blir 2 548 kronor per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 854 kronor per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för
besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Avgifterna
kommer fortsättningsvis att följa prisbasbeloppets utveckling. Tidigare avgift för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem slutar att gälla. Förslaget innebär att måltidsavgiften blir densamma oavsett omsorgsform samt att avgift för logi följer aktuella bestämmelser i socialtjänstlagen.
Socialförvaltningen ansvarar för information till brukare och anhöriga som
berörs av förslaget. Inflytanderådet har informerats om förändringen och forum finns för kontinuerlig information och dialog.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-02-16.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-05-26 § 80.
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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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§ 103
Upphandling av hyresavtal för vård- och omsorgsboende,
försäljning Samariten (KS/2015:449)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att hyreskontrakt för vård- och omsorgsboende och verksamhetslokaler ska upprättas som del i försäljningen av
Samariten 1, Tumba.
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra en sammanhållen upphandling och utifrån utvärderad upphandling besluta om försäljning av fastigheten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 118 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 § 135, att ge tekniska nämnden i
uppdrag att i samverkan med kommunens upphandlingsenhet i första hand
förbereda för en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende kombinerat
med upphandling av ett hyreskontrakt för ett vård- och omsorgsboende i nuvarande Tumba vård- och omsorgsboende, omfattande 50-70 platser. Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum kan försäljningen av
Tumba vård- och omsorgsboende kompletteras med krav på ytterligare ett
boende med 50-70 platser i Fittja. Förberedelserna bör påbörjas omgående
så att försäljnings- och upphandlingsprocessen kan starta i början av 2015.
Vidare att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att, i samverkan med
kommunens upphandlingsenhet, genomföra en upphandling av 50-60 nya
platser i ett för ändamålet nybyggt vård- och omsorgsboende. De av kommunen förhyrda platserna i den nya anläggningen (boendet) ska dock drivas
i kommunal regi.
Beslutet och uppdraget har beretts som ett särskilt projekt med projektledare
och deltagare och där den överordnade styrgruppen utgjorts av berörda förvaltningschefer. Två olika metoder, konkurrensutsatt - upphandling enligt
LOU - alternativt markanvisning, att sälja fastigheten har utretts och övervägts av styrgruppen. Båda metoderna är tidskrävande och innehåller olika
möjligheter och risker. En sammanvägning av snabbast möjlig genomförandetid och möjlig godtagbar ekonomiskt utfall för kommunen gör att styrgruppen förordar alternativet - Upphandling i konkurrens enligt LOU.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-05-13.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18 § 29.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 104
Slutrapport Tullinge Trädgårdsstad (KS/2015:254)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet 9152,
Tullinge Trädgårdsstad etapp 3.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 119 lämnat ett förslag till beslut.
Detta projekt utgör den tredje och sista etappen av förtätningen av centrala
Tullinge Villastad. HSB, JM och Skanska har genom deras gemensamma
handelsbolag Tullinge Trädgårdsstad HB varit den gemensamma exploatören.
Detaljplanen vann laga kraft den 26 april 2010.
Projektet budgeterades redan från början att gå med ett underskott. Bakgrunden till detta var att ett ramavtal tecknades med exploatören om att 50
% av gata och VA skulle bekostas av kommunen. Orsaken till detta var att
delar av utbyggnaden ansågs vara till nytta för andra områden än exploateringsområdet.
Av olika anledningar har utbyggnaden blivit dyrare än vad som budgeterats.
Projektets netto var -6 miljoner kronor i budget. Slutligt totalt netto blev
-17,7 miljoner kronor. Exploatering ger ett överskott på 1 407 000 kronor.
Gata/park får ett underskott på -16 597 000 kronor. VA får ett underskott på
-2 562 000 kronor.
Orsaker till ökade kostnader i projektet är främst att gatan och parken blev
dyrare än beräknat, cirka -10 miljoner kronor dyrare netto. När budgeten
togs fram användes inte principen med internränta inom kommunen. Den interna räntan har lagts till efter att beslut om genomförandebudgeten tagits
och belastar nu resultatet med drygt 5,6 miljoner kronor. Från och med 2015
så läggs inte internränta på i exploateringsprojekten.
Projektets konkreta nyttomål var att radhus, småhustomter och en förskola
om 4 avdelningar samt en park/lekplats som är tillgänglig även för dem med
funktionshinder skulle byggas. Resultatet är cirka 80 nya bostäder, en förskola med 4 avdelningar och en tillgänglighetsanpassad park/lekplats.
Nyttomålet är uppfyllt.
Projektmålet är nästan uppfyllt med en laga kraftvunnen detaljplan över
hela området utom för 2 fastigheter som med tänkt utformning utan bullerskärm inte klarade gränsvärdena.
Samtliga pågående exploateringsprojekt följs upp och redovisas i samband
med tertialbokslut. Kostnader och intäkter och avvikelser från budget finns
alltid med och finns även beskrivna i den rapport som uppdateras vid varje
tertial. Rapporten innehåller även information om avvikelser i förhållande
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till tidsplaner. Närmare redovisning av projektet i text och siffror finns i bilagda slutredovisningsrapport och ekonomisk rapport.
Vid bedömning av resultatet för 2015 som gjordes i samband med bokslutet
för 2014 bedöms exploateringsverksamheten ge ett överskott med minst 10
miljoner kronor för året som helhet. Nytt tertialbokslut för januari till april
2015 är under framtagande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-05-21 § 18.
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.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Ärende 119

Slutrapport Tullinge Trädgårdsstad etapp 3 (KS/2015:254)

Vi anser att kommunen inte ska behöva gå med underskott när det gäller bostadsexploateringar. Närheten till Stockholm och det faktum att vi har en bostadsbrist i hela
länet och en marknadsefterfrågan efter bostäder som inte ens är nära att matcha utbudet.
Det, i kombination med en period av historiskt sett låga räntor på bostadslån, har drivit
upp såväl mark- som bostadspriser till historiskt höga nivåer. Dessa nivåer driver
givetvis i sin tur även upp priserna för nyproduktion.
Att Botkyrka kommun, på flera projekt, då lyckas med att gå med underskott, när målet
för samtliga projekt bör vara ett mindre överskott eller åtminstone nära noll, är
anmärkningsvärt.
Framöver skulle vi helst inte vilja se att kommunen gör fler mångmiljonunderskott. I
detta fall var ursprungsprognosen sex miljoner kronor i underskott.
I ett, på bomarknaden, attraktivt projekt som Tullinge Trädgårdsstad, borde resultatet
snarare ha varit ett överskott eller åtminstone ett resultat ”nära noll”.
Men ett totalt underskott på 17,7 miljoner kronor är helt oacceptabelt och motsvarar de
facto en subvention på uppskattningsvis c:a 200 000 kr per bostad. De kostnaderna
borde i huvudsak ha belastat de som idag de som har köpt bostäder på, den på
bostadsmarkanden eftertraktade, Trädgårdsstaden.

Jimmy Baker (M)

Robert Steffens (C)
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§ 105
Slutrapport Fittjaterrassen (KS/2015:255)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet 9116,
Fittjaterrassen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 120 lämnat ett förslag till beslut.
Projektet startade 2004 med ett programuppdrag från kommunstyrelsen som
under 2006 resulterade i att dåvarande byggnadsnämnd gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan med parallella arkitektuppdrag. Markanvisningstävling genomfördes och resulterade i ett förslag.
Detaljplanen vann laga kraft den 26 januari 2011.
Nyttomålet för projektet var att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av
radhus och att stärka möjligheten att röra sig mellan Fittja äng och centrum.
Resultatet blev 56 bostäder i äganderätt och bostadsrätt som såldes inom tre
månader. Målet är uppfyllt.
Projektets budget var satt med utgångspunkt att utformning av det offentliga
rummet skulle hålla en hög standard. Intäkterna för marken kunde inte täcka
kostnaderna fullt ut. Budgeten för gata och park sattes till ett negativt nettobelopp, -12,9 miljoner kronor. Budgeterade kostnader i projektet överskreds
med -3,6 miljoner kronor. Kostnadsökningen i förhållande till budget beror
till största delen på att anbuden för entreprenaden var högre än beräknat
samt att 600 000 kronor är påförd internränta som inte fanns med i budgeten
från början. Kostnaden för rivningen av Ängsskolan belastar projektet med
4,2 miljoner kronor.
Samtliga pågående exploateringsprojekt följs upp och redovisas i samband
med tertialbokslut. Kostnader och intäkter och avvikelser från budget finns
alltid med och finns även beskrivna i den rapport som uppdateras vid varje
tertial. Rapporten innehåller även information om avvikelser i förhållande
till tidsplaner. Närmare redovisning av projektet i text och siffror finns i bilagda slutredovisningsrapport och ekonomisk rapport.
Vid bedömning av resultatet för 2015 som gjordes i samband med bokslutet
för 2014 bedöms exploateringsverksamheten ge ett överskott med minst 10
miljoner kronor för året som helhet. Nytt tertialbokslut för januari till april
2015 är under framtagande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-05-21 § 19.
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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.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Slutrapport Fittjaterrassen (KS/2015:255)

Vi välkomnade projektet Fittjaterrassen när ärendet kom upp under 2011, dock med
vissa förbehåll. Vi har länge påpekat bristen på möjligheterna att göra boendekarriär
inom kommunen, då särskilt i den norra kommundelen.
När Fittja fick sina första nyproducerade bostadsrätter såg vi det som något som
stämmer väl överens med den bostadspolitik som vi förespråkar - mer blandande
upplåtelseformer där medborgare får möjlighet att kunna bo kvar i samma kommundel
eller kvarter men samtidigt kunna göra bostadskarriär.
Utöver nyproduktion som resulterar i blandade upplåtelseformer inom samma
bostadsområde, skulle vi gärna se att hyresgäster inom allmännyttan som vill ombilda
sina lägenheter bostadsrätter fick större möjligheter att göra det.
Precis som i andra nyexploateringar av bostäder kan vi konstatera att även detta projekt
varit en minusaffär ekonomiskt för Botkyrkas skattebetalare. Denna gång slutade notan
på 3,6 miljoner kronor mer än det budgeterade underskottet på 12,9 miljoner kronor.
Detta gav alltså en subventionsgrad på över en kvarts miljon per producerad lägenhet,
vilket är alldeles för högt.
Med tanke på hur snabbt projektet sålde slut visar det dessutom på en tydlig
underskattning av marknadsefterfrågan på bostäder i Stockholms län i allmänhet samt
av köpkraften i Fittja i synnerhet.
Närheten till Stockholm och det faktum att vi har en bostadsbrist i hela länet och en
marknadsefterfrågan efter bostäder som inte ens är nära att matcha utbudet. Det, i
kombination med en period av historiskt sett låga räntor på bostadslån, har drivit upp
såväl mark- som bostadspriser till historiskt höga nivåer. Dessa nivåer driver givetvis i
sin tur även upp priserna för nyproduktion.
Men ett totalt underskott på 16,5 miljoner kronor är helt oacceptabelt och motsvarar de
facto en subvention på nästan 300 000 kr per bostad. De kostnaderna borde i huvudsak
ha belastat de som idag de som har köpt bostäder på, den på bostadsmarkanden
eftertraktade, Fittjaterrassen.

Jimmy Baker (M)

Robert Steffens (C)
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§ 106
Slutrapport Tornbergsskolan (KS/2015:256)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojektet 9153,
Tornbergsskolan.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 121 lämnat ett förslag till beslut.
I mars 2009 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för
Tornbergsskolans tomt (Tornet 4) i Norsborg och området däromkring. Förstudiens syfte var att belysa alternativa användningsområden. Med förstudien som grund beslutade kommunstyrelsen 2009-11-30, § 239 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan. Huvudinriktningen för detaljplanens innehåll skulle vara bostadsbebyggelse
och innehålla ett äldreboende.
2012-06-29 vann detaljplanen laga kraft. Tidplanen för projektet har hållits.
Nyttomålen i projektet var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Området producerar mer energi än det förbrukar (plusenergiområde)
Har ej uppfyllts.
Området har en hög arkitektonisk standard
Ej mätbart, subjektivt.
Bebyggelsen i norra Botkyrka kompletteras med småhus
Har uppfyllts.
Boende i norra Botkyrka får större möjlighet att bo kvar i sitt område
även när de blir äldre
Har uppfyllts.
Området får en modern och trygg trafiklösning
Uppfyllt utifrån det som man vet idag.
Norra Botkyrka får fler arbetsplatser
Har uppfyllts.

Projektets resultat är ett positivt netto, totalt 3,8 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Klimat-och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-05-21 § 20.
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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§ 107
Antagande detaljplan Vårsta C samt godkännande av exploateringsavtal (KS/2015:334)
Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Vårsta centrum (71-06x).
Kommunfullmäktige godkänner upprättat exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Vårsta 1:58 AB.
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
genomförandebudget för projektet Vårsta C.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 122 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att utveckla Vårsta centrum med bostäder, handel och
service så att platsen kan bli mer levande dygnet runt och få ett ökat utbud.
Utbyggnaden ska stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötesplats för boende i Vårsta.
Planförslaget möjliggör uppförande av ett högre bostadshus i den norra delen av centrumfastigheten där det idag finns en handelslokal. Planen innebär
att ca 320 kvm av den befintliga centrumbyggnaden rivs till förmån för det
planerade bostadshuset. Bostadshuset varierar mellan 11 och 12 våningar i
olika delar och omfattar upp till 53 lägenheter. De två nedersta våningsplanen föreslås kunna användas för centrumändamål och en mindre vårdinrättning. Den nya bostadsbyggnaden kommer att synas från flera platser i
Vårsta och uppfattas som ett landmärke för centrumet.
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget är ett överskott på cirka
600 000 kr för kommunen som helhet. Exploateringsresultatet uppskattas till
-372 000 kr, gata/park till 0 kronor och, VA till 1 000 000 kronor. Kommunens intäkter i projektet är dels anslutningsavgiften för VA, dels ersättning
för en mindre marköverföring från kommunen till centrumfastigheten.
Marköverföringen genomförs för att kunna genomföra detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-05-21 § 21.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stina Lundgren (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson
(FP), Östen Granberg (SD) 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.
Särskilda yttranden

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2015-06-08
Ärende 122 Godkännande av detaljplan för Vårsta centrum (KS/2015:334)
Vårsta centrum har under en tid varit i behov av upprustning och renovering. Därför ser
Sverigedemokraterna positivt på att Vårsta centrum får ett välbehövligt lyft. Att centrumet nu
får en stor möjlighet att utvecklas och att medborgarnas vardag förenklas med ett ökat
butiksutbud är även det något vi Sverigedemokrater ser positivt på. Vi kan dock konstatera att
landmärket och bostadshuset som skall byggas inte estetiskt matchar det övriga
bostadsbestånd som redan finns i Vårsta. Vi hoppas på en snabb företagsetablering i de nya
lokalerna som byggs så att centrumet inte hamnar i ekonomiskt trångmål. Att alla Botkyrkas
stadsdelar utvecklas i lagom takt samt att fler företag kan etableras i kommunen är något
Sverigedemokraterna ser som mycket positivt, nyckelordet är lagom.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 108
Övertagande av exploateringsavtal Vestigia Projektutveckling AB till Vestigia Hus Futurum (KS/2015:354)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtalet med Vestigia Projektutveckling AB för Bergfoten 1 övertas på oförändrade villkor av Vestigia Hus Futurum Bergfoten 1 AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 123 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2013,§166, punkt 2, att
godkänna exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och SW Projektutveckling AB, som senare bytte namn till Vestigia Projektutveckling AB.
Avtalet handlade om exploatering och upplåtelse med tomträtt av fastigheten Bergfoten 1 i Tumba.
Vestigia Projektutveckling AB vill nu, på grund av problem med ekonomin
i projektet, överlåta bolaget till Vestigia Hus Futurum – Bergfoten 1 AB,
som kommer att ägas av Nordic Real Estate Partner AB. Nordic Real Estate
Partner AB är en ledande nordisk fondförvaltare, som startade sin verksamhet 2005. Orsaken till problem med ekonomin är betydligt högre anbud för
byggnationen än man tidigare beräknat. Den ökade takten i bostadsbyggandet i länet och ett antal stora infrastrukturprojekt har lett till betydligt högre
priser på entreprenader den senaste tiden.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-05-21 § 23.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 109
Krishanteringsprogram (KS/2015:392)
Beslut

Kommunfullmäktige antar krishanteringprogrammet daterad 2015-05-13.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 124 lämnat ett förslag till beslut.
Krishanteringsprogrammet är framtaget för att öka kommunens medvetenhet och visa på ansvaret vid en kris och på så sätt stärka kommunens förmåga vid kriser, men även att kontinuerligt arbeta för att minimera sannolikheten och konsekvensen av kriser. Programmet är avsett för krishantering
inom ramen för Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, men tilllämpbart inom all kommunal krishantering. Det ersätter tidigare Krishanteringsplan från 2009.
Ett exempel på en händelse som hanterats inom ramen för LEH är skogsbranden i Västmanland 2014. Övrig kommunal krishantering som är den
som Botkyrka kommun fått hantera är exempelvis vid social oro och storbrand.
Tillsammans med krisledningsplaner både centralt och ner på verksamhetsnivå är programmet till för att skapa en strategisk och operativ organisation
som är hållbar vid kris och har förmåga att upprätthålla kommunal verksamhet. Programmet är en informativ del i de olika samverkansforum för
krishantering som kommunen är delaktig i för att för övriga aktörer visa vad
som är kommunens ansvar vid kris och hur vi styrt upp arbetet.
Inom varje mandatperiod eller om behov uppstår ses programmet över och
uppdateras. Tillhörande planer uppdateras löpande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 110
Riktlinje för kriskommunikation (KS/2014:292)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner riktlinje för kriskommunikation daterad
2015-05-18.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 125 lämnat ett förslag till beslut.
Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda individer och grupper, före, under och efter en kris. God
kriskommunikation skapar ett gott förtroende för kommunen och kommunens förmåga att hantera kriser. Det är en av de viktigaste delarna i en effektiv krishantering och påverkar även utfallet av krisen. En bristfälligt kommunicerad kris kan medföra en förtroendekris som tar lång tid att reparera.
Riktlinjen syftar till att:
•
•
•
•

beskriva hur kommunikationsarbetet ska genomföras och hur ansvaret
för kriskommunikationen fördelas,
ge organisationen goda förutsättningar att agera snabbt, genomtänkt
och effektivt så att krisens effekter undviks, begränsas eller lindras,
vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet innan, under och efter
en kris, samt
bidra till att höja medvetenheten om kriser, kriskommunikation och
krishantering hos alla medarbetare.

Riktlinjen för kriskommunikation ska användas när Botkyrkas krisledningsorganisation är aktiverad eller i alla slags situationer då delar av kommunens
verksamhet eller hela verksamheten är drabbad av en kris eller på något sätt
är utsatt för extra hårt tryck eller av andra skäl behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-19.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 111
Förslag till detaljplan Fittja Centrum
Ärendet utgår
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§ 112
Antagande av detaljplan för Yrkesskolan 2 och del av Yrkesskolan 3 samt godkännande av köpeavtal (KS/2015:124)
Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Yrkesskolan (10-38x), (huvudsakligen fastigheterna Yrkesskolan 2 och del av 3) i Tumba.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt med Grundstenen
149317 (under namnändring till Fastighetsaktiebolaget Tennissko-lan),
556984-4169
Kommunfullmäktige godkänner genomförandebudgeten för projektet ABC,
projekt 9123.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en förstudie för resterande del av fastigheten Yrkesskolan 3.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-16 §153 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen har arbetat fram en detaljplan på en del av den så kallade ABCtomten, som ligger i centrala Tumba bredvid Tumba Köpcenter. Här planeras för en COOP och en tennishall.
Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för i huvudsak handel och idrott i
de mest centrala delarna av Tumba. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen 2015-06-09, § 184. Ett förslag till köpekontrakt har upprättas mellan kommunen och Grundstenen 149317 (under namnändring till
Fastighetsaktiebolaget Tennisskolan), som reglerar markförsäljning och genomförandefrågor. Kommunen får en intäkt av markförsäljningen och har
kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen beräknas få
ett överskott i projektet med cirka 1,8 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en förstudie tas fram för den del
av Yrkesskolan 3 som återstår att planlägga. Studien ska innehålla förutsättningar för planläggning av resterande del samt ange förslag på inriktning för
planläggning och markanvisning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-03.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09 § 184.
Yrkanden

Lars Johansson (FP), Yngve R K Jönsson (M), Robert Steffens (C) 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.

29[48]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 113
Trygghetsboende för äldre (KS/2015:474)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2016 införa koncept för
trygghetsboende för äldre i Botkyrka kommun, enligt vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 juni 2015.
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för subventionering av trygghetsboende, daterade den 18 maj 2015.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma senast
november 2015 med beslutsförslag för reviderat reglemente för vård- och
omsorgsnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2016.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på finansiering i samband med behandling av kommunens ettårsplan
2016.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:

Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-06-16 §152 lämnat ett förslag till beslut.
Trygghetsboende är en boendeform som fick en statlig definition år 2007 i
samband med Äldreboendedelegationens utredning av framtida behov av
äldre-boendeformer. Boendeformen är ämnad för äldre som har behov av
ökad trygg-het, vilket exempelvis kan vara en följd av att de känner sig oroliga eller en-samma. Det handlar om ordinära bostäder med kvaliteter som
passar äldres be-hov. Bostäderna är inte föremål för biståndsbedömning och
ska inte förväxlas med särskilt boende för äldre.
Vård- och omsorgsnämnden anser att trygghetsboenden i Botkyrka bör vara
ett gemensamt koncept som utvecklas tillsammans med kommunens bostadsföretag. Därför har en dialog förts med Botkyrkabyggen vid framtagningen av koncept Botkyrka. Konceptet har även förankrats hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Huvudsyftet är att öka den sociala aktiviteten mellan de boende, i hopp om att ett ökat socialt och aktivt liv även leder till
bättre hälsa upp i åldrarna.
I ett trygghetsboende ska det finnas en trygghetsvärd anställd som finns tillgänglig ett antal timmar varje dag, förslagsvis 2-4 timmar dagligen måndag
till söndag. Värdens uppgift är att anordna aktiviteter för de boende, att dra
igång olika grupper och att vara fixare. För att medverka till att trygghetsboenden etableras enligt koncept Botkyrka föreslås vård- och omsorgsnämnden subventionera upp till en halvtid av ovanstående trygghetsvärdstjänst. Nämnden föreslås även finansiera delar av boendets gemensamhetsutrymme. Det sker med två kvadratmeter per verksam lägenhet och år, där
varje kvadratmeter motsvarar 1300 kronor. Detta förutsätter en årlig ramökning för vård- och omsorgsnämnden för att täcka den ökade kostnaden.
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Vård- och omsorgsnämnden lämnar till kommunstyrelsen att besluta om
koncept för trygghetsboende för äldre i Botkyrka kommun. Konceptet ger
ett incitament till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar att skapa förutsättningar för trygghetsboende i samarbete med kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09 § 44.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-18.
Yrkanden

Tuva Lund (S), Robert Steffens (C), Aram El Khoury (KD), Jean-Pierre
Zune (S), Stig Bjernerup (FP), Östen Granberg (SD), Stefan Dayne (KD),
Marcus Ekman (S), Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar att ärendet återremitteras, bilaga.
Tuva Lund (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
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§ 114
Svar på motion – Spola isbanor i Tullinge (TUP)
(KS/2013:710)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över intresset för
spolning av isbanor i området samt eventuella samordningsmöjligheter.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 126 lämnat ett förslag till beslut.
Therese Lind (TUP), Pierre Blankenburg (TUP), Anders Markie (TUP) och
Elisabeth Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201312-17 § 180 lämnat en motion: Spola isbanor i Tullinge. Motionärerna anser
att kommunen bör eftersträva centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så
att även barn, som inte har föräldrar med bil, kan spontanidrotta. Motionärerna föreslår att kommunen får i uppdrag att, i mån av gynnsam väderlek,
spola is i anslutning till de platser i enlighet med vad som i motionen anförs.
Vidare föreslås att kommunen etablerar en kontakt med närboende och föreningslivet för att undersöka om de på frivillig basis är intresserade av att
hjälpa till i enlighet med vad som i motionen anförs.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-03-19 § 28.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-04-14 § 105.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
Motivering

Kommunledningen håller med om vikten av möjligheter till spontanidrott på
såväl vinter- som sommarhalvår. Precis som motionärerna påpekar är möjligheten till spontanidrott i sin närmiljö av central betydelse för att skapa
grunden till en god folkhälsa. Kommunledningen har tydliga mål om att öka
de generella folkhälsotalen för alla, samt att minska skillnaderna mellan
olika grupper.
Majoriteten av kommunens anläggningar för vintersport finns i Tullinge
med betoning på Lida. Det finns en vilja från kultur- och fritidsförvaltningen att sprida på möjligheterna till motion utomhus. Därför har prioriteringen
varit att skapa vintersportsmöjligheter i Storvreten och Brunna. Där spolas
isbanor under vinterhalvåret när vädret så tillåter.
Kommunledningen ser dock positivt på lokala initiativ till spolning på egen
hand, i samråd med kommunen. Exempelvis skulle områdesutvecklaren
kunna se över intresset för spolning av isbanor i området och hjälpa till med
eventuella samordningsmöjligheter.
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Yrkanden

Bim Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) 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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§ 115
Svar på motion – Separata badtider i Botkyrkas badhus
(SD) (KS/2014:710)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 127 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27 § 43 lämnat en motion – Separata badtider i Botkyrkas badhus. Motionärerna anser att separata badtider skapar en
segregation mellan könen som inte är förenlig med normer och värderingar i
Sverige. Att kunna simma är en nödvändighet liksom en rättighet och något
som motionärerna anser att alla ska ha möjlighet att lära sig. Enligt läroplanen ingår simundervisning i grundskolan och elever kan endast vid synnerliga skäl eller vid enstaka tillfällen undantas från undervisningen. Separata
badtider för kvinnor och män anses inte vara gynnsamt för människors integration i det svenska samhället.
Motionärerna föreslår att simskolor för vuxna och unga vuxna som under
skoltiden inte lärt sig att simma, inrättas. Att separata badtider för kvinnor
och män avskaffas samt att inga elever får undantag när det gäller simundervisningen i grundskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-03-23 § 25.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
Motivering

Den politiska kommunledningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning om att motionärernas förslag redan görs. Den politiska ledningen avser
att hantera motionen i sin helhet och föreslår att avslå motionen.
Botkyrka har sedan länge ett medvetet arbete för att förstärka folkhälsan genom sina badhus. Genom bland annat simskolor på kvällstid och helger och
utformad efter de behov som finns. För närvarande erbjuder kommunen nybörjarkurser och fortsättningskurser för barn, tonårssimskola där inga förkunskaper krävs, vuxenskola där inga förkunskaper krävs, samt simskola
där inga förkunskaper krävs.
Den politiska ledningen är övertygad om att alla våra anläggningar och lokaler ska göras så tillgängliga som möjligt för alla medborgare. Därför anpassar vi vårt utbud efter den efterfrågan som faktiskt finns.
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Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionens att-sats två och tre, bilaga.
Bim Eriksson (S), Deniz Bulduk (MP), Isak Betsimon (MP), Yrsa
Rasmussen (V), Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Mats Einarsson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bim Eriksson (S) och Yrsa Rasmussen (V) yrkar avslag på motionen i sin
helhet.
Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Robert Steffens (C), Stefan Dayne
(KD), Ellen Nilsson (M), Anders Thorén (TUP), Aram El Khoury (KD), Kia
Hjelte (M), yrkar bifall till tilläggsförslaget, bilaga.
Elisabeth Nobouka Nordin (MP) yrkar avslag på tilläggsförslaget.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 2015-06-08
Ärende 127 Separata badtider i Botkyrka badhus(KS/2014:710)
Sverigedemokraterna har efter undersökningar kring simundervisning för vuxna funnit att en
variant på undervisningen redan finns i kommunen. Därför kan vi godta att första att-satsen är
besvarad.

Med anledning till ovanstående yrkar vi bifall till att-sats två samt tre i motionen

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-06-08
Ärende 127

Svar på motion: Gällande separata badtider i Botkyrkas badhus
(SD) (KS/2014:710)

Alla vet varför Sverigedemokraterna egentligen lyfter frågor som dessa. Det handlar,
som alltid, om att man vill peka ut vissa grupper i samhället som problem och en
belastning. Att vissa grupper inte passar in är det som är SD:s uppfattning av det
”svenska”.
Vi kan inte ställa oss bakom motionen från Sverigedemokraterna, även om delar av
problematiken som den berör är något som oppositionspartier i kommunen har
adresserat under flera år.
Vi anser att motionen bör anses besvarad utifrån att det som stipuleras i motionens
första att-sats redan finns i kommunen. Det som är att-sats tre regleras redan i gällande
lagstiftning/skolförordning.
När det gäller separata badtider för kvinnor och män är det något som vi anser bör ses
över. Detta måste gå hand i hand med Botkyrka kommuns bredare arbete kring
patriarkala strukturer, ökad jämställdhet och motverkandet av hedersnormer.
Vi vill inte utöka badtider separerade utefter kön då vi anser att den här typen av förslag
riskerar att få en negativ effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Därutöver
rimmar den här typen av förslag illa med vår strävan att motverka patriarkala strukturer.
Kvinnor och män ska kunna delta i samhället på lika villkor.
Samma jämställdhetsprinciper bör gälla för alla, oavsett bakgrund eller trosuppfattning.
Vi kan inte ställa oss bakom förslag som innebär särregler för vissa. Botkyrka kommuns
interkulturella strategi utgår ifrån MR-perspektiv, jämställdhet och demokrati. Detta ska
vi inte frångå.
I tjänsteskrivelsen som rör frågan om separata badtider så framgår det att det visst görs
undantag från att alla elever ska lära sig simma under ordinarie lektionstid. På det sättet
frångås skolförordningen när vissa elever får lära sig att simma under sommaren istället.
Detta tyder på att kommunen måste se över varför detta tillåts och om det är ett sätt att
kunna kringgå skolförordningen. Men frågan kvarstår: varför ser man mellan fingrarna?
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att 1

anse motionen besvarad då delar av det motionärerna föreslår redan finns idag,

att 2

uttala att badtiderna separerade utefter kön inte ska utökas,
Sid 1 (2)

att 3

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, tillsammans med
utbildningsnämnden, utreda varför vissa elever ändå inte deltar i
simundervisningen och därför erbjuds extra undervisning på sommaren, samt

att 4

det i utredningen inkluderas varför dessa elever inte deltar vid ordinarie
simundervisning, vid vilka skolor de går, samt hur detta förfarande är förenligt
med den gällande skolförordningen.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)

Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande

Lars Johansson (FP)
Robert Steffens (C)

Sid 2 (2)
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§ 116
Svar på motion – Installera en farligt avfalls-bil i Borkyrka
(V) (KS/2014:753)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 128 lämnat ett förslag till beslut.
Rose-Marie Holmgren (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201412-18 § 96 lämnat en motion – Installera en farligt avfall-bil i Botkyrka.
Motionären ser brister med möjligheten att källsortera i Botkyrkas glesbygd,
då avstånden är långa och särskilt besvärligt för personer utan tillgång till
bil. Detta ökar risken för att farligt avfall hamnar i hushållssoporna. Motionären föreslår att en ”farligt avfall-bil” inrättas i Botkyrka kommun. Att bilen
har ett turschema och ett stoppschema som gynnar alla delar av kommunen
och i samband med turerna informerar hushållen om vad som samlas in och
vilka miljövinster det genererar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2015-04-20 §
25.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
Motivering

Motionen lyfter en viktig fråga om hur man i kommunen ska kunna hantera
det farliga avfall som genereras av hushåll. Motionären menar på att SRV
bör göra det enklare att hantera sitt farliga avfall då återvinningscentraler är
svårtillgängliga utan bil. Kommunledningen anser att motionen tar upp ett
viktigt problem. I huvudsak är det SRVs styrelse som ansvarar för bolagets
verksamhet. Men kommunledningen anser att SRV bör arbeta för en lösning
på denna problematik och kommer lyfta intentionerna i motionen med representanter för SRV.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) och Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) 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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§ 117
Svar på medborgarförslag – Bygg en multiarena i Kassmyra grusgrop (KS/2014:554)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 129 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25 § 153 ett medborgarförslag från
Ulf Abrahamsson: Bygg en multiarena i Kassmyra grusgrop. Förslagsställaren ser ett behov av större arenor för att utveckla intresse och ekonomi i
idrotten. En multiarena för hockey, handboll, friidrott och innebandy i
Kassmyra grusgrop föreslås till förmån för bostäder.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2015-02-16 § 6.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2015-04-14 § 98.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
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.
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Nämnden har i sin
långsiktiga strategi för utveckling av idrottslokaler sett stora behov i befintligt anläggningsbestånd och föreslår i första hand att nuvarande anläggningar upprustas och moderniseras. Nuvarande anläggningars placeringar har
hög tillgänglighet för skolor, bra anslutning av kollektiva färdmedel samt
bra angöring för bilburna. Friidrotten i kommunen anser kultur- och fritidsnämnen inte ha optimala förutsättningar, något som förhoppningsvis kommer förbättras med kommande upprustningar av såväl Rödstu Hage IP som
Brunna IP. I det idrottspolitiska programmet har även en inriktning för att
utveckla förutsättningarna för spontant idrottande slagits fast. Något som
bland annat sker i samband med dessa upprustningar.
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat. Då
grustaget i Kassmyra ägs av privata fastighetsägare är grustaget inte enbart
ett intresse för Botkyrka kommun. De planer som finns för grustaget framgår i kommunens översiktsplan. Där anges att kommunen vill planlägga
grustäkten för bostäder och verksamheter. Möjligheten att även anlägga en
multiarena inom området är för tidigt att ta ställning till, men kommunen tar
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med idén i den fortsatta planeringen av området. Fastighetsägarna har fram
till sommaren 2016 på sig att återställa grustäkten.
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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§ 118
Svar på medborgarförslag – Skapa en extra textruta eller
funktion i formuläret för medborgarförslag på webben
(KS/2013:503)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa
medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 130 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2013-10-24 § 148 ett medborgarförslag från
Jerry Hultman: Skapa en extra textruta/funktion i formuläret för medborgarförslag på webben, så att användaren kan få bekräftelse på inlämnat förslag.
Förslagsställaren föreslår att man skapar en extra ruta för e-postadress på
Botkyrka kommuns webbsida i anslutning till formuläret där medborgarförslag lämnas. På så sätt kan förslagsställaren fylla i sin e-postadress och därmed få en bekräftelse via mail på att medborgarförslaget kommit in till
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med IT & e-utveckling yttrat
sig över förslaget 2014-01-24.
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.
Kommunledningsförvaltningens föreslår att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
När ett medborgarförslag lämnas via formuläret på kommunens webbplats
skickas en bekräftelse via e-post med information om ärendenamn och diarienummer. Detta sker via registratorn på kommunledningsförvaltningen efter ca en vecka. En extra textruta på befintligt formulär där önskad epostadress kan uppges gör att medborgaren snabbt får information om att
ärendet kommit in i systemet.
Kostnaden för inrättandet av en till textruta uppgår till cirka 15 000 kronor.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 119
Svar på medborgarförslag – Tillgodose att alla i Botkyrka
kan fira nationaldagen och midsommar oavsett ekonomisk
ställning (KS/2014:549)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2015-06-08 § 131 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25 § 153 ett medborgarförslag från
Diana Ring: Tillgodose att alla i Botkyrka kan fira nationaldagen och midsommar oavsett ekonomisk ställning. Förslagsställaren anser att kostnaderna
för inträde, parkering och aktiviteter för barnen i Hågelbyparken är för höga
för att barnfamiljer ska ha råd. Gemenskap och svenska tradititoner öppna
för alla skulle skapa en bättre integration.
Hågelbyparken AB har yttrat sig över förslaget 2015-01-14.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-11.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslagsställaren tar upp ett förslag om att göra firande på Hågelbyparken
mer tillgängligt genom att slopa inträdesavgiften, så att fler ska kunna delta
på aktiviteterna. I grunden är kommunledningen positiv till förslaget och
kommer ta det vidare i diskussion med representanter i Hågelbyparken ABs
styrelse. Då detta i huvudsak är ett ärende för Hågelbyparken AB så anser vi
medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden

Tuva Lund (S), Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Yngve R K Jönsson (M), Robert Steffens (C) yrkar bifall
till medborgarförslaget.
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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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§ 120
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Information från Södertörns tingsrätt inför val av nämndemän
för perioden 2016-01-01 till 2019-12-31, dnr KS/2014:401
Svar på medborgarförslag

Sänk bilarnas hastighet i Riksten, dnr KS/2014:523
Beslut: besvarat
Minska trafikmängden på Huddingevägen under tiden som arbetet pågår,
dnr KS/2014:546
Beslut: besvarat
Rasthage i Segersjö, dnr KS/2014:559
Beslut: besvarat
Lekplatsen akvarellen bör tas bort, dnr KS/2014:571
Beslut: avslag
Sätt upp en skylt ”blockera ej korsningen” framför infarten till Sunnanvägen
i Tullinge,dnr KS/2014:573
Beslut: bifall
Öppna Åvägen permanent för biltrafik, dnr KS/2014:603
Beslut: besvarat
En busslinje via Hamringe som passerar via Åvägen, dnr KS/2014:607
Beslut: besvarat
Numrera lyktstolpar i Botkyrka kommun, dnr KS/2014:657
Beslut: avslag
Gör ett övergångsställe från Fagerlidsvägen Tullinge dal över långtidsparkeringen och mot pendeltågsstationen, dnr KS/2014:658
Beslut: besvarat
Bygg cykelväg mellan Tullinge station och busshållsplatsen Gjuteriet, dnr
KS/2014:660
Beslut: besvarat
Nya busshållsplatser, dnr KS/2014:695
Beslut: besvarat
Skridskodisco på Brantbrink, dnr KS/2014:758
Beslut: besvarat
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Stoppa byggandet av projekt Prästviken i Botkyrka, dnr KS/2015:196
Beslut: besvarat
Barnen på förskolan Solrosen saknar sin rutschkana, dnr KS/2015:246
Beslut: besvarat
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§ 121
Avsägelser och fyllnadsval
Följande avsägelser har inkommit:
Jenny Spik (TUP), ersättare i socialnämnden
Sumitpal Singh (MP), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Ulrika Ekengren (SD), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Lars Gösta Almgren (TUP), ledamot i dialogforum Alby
Klara Soma (MP), ersättare i kommunfullmäktige
Isak Betsimon (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Isak Betsimon (MP), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Klara Soma (MP)
och Isak Betsimon (MP).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jenny Spik (TUP)
Michael Hansen (TUP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Ulrika Ekengren (SD)
Mats Zettmar (SD)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2015 – 31 december 2015
Nämndeman efter Samira Österberg (V)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sumitpal Singh (MP)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lars Gösta Almgren (TUP)
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Isak Betsimon (MP)
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§ 122
Nya medborgarförslag
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Förläng Mälarstrandspromenaden till Sturehovs slott,
dnr KS/2015:457
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fartsänkande lösningar i Tullinge, dnr KS/2015:460
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Flytta cykelbanan längs med Fittja strandbad, dnr KS/2015:461
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Skyltning och farthinder för hastighetssänkning i Fittja, dnr KS/2015:375
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Skyltning för att hitta rätt adress i Fittja, dnr KS/2015:378
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Asfaltera vägen mellan Tullinge hantverksby och Björnkulla,
dnr KS/2015:464
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fartgupp utanför Grödingevägen 54 mot korsningen gula villan,
dnr KS/2015:470
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Uppför hinder i gångtunneln under Tomtbergavägen, dnr KS/2015:475
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd, men inte kommunstyrelsen, att slutligt besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag.
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§ 123
Ny interpellation
Beslut

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

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- Om insamling av s.k. ”jämlikhetsdata” (M), dnr KS/2015:502
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Sammanträdestid: 2015-06-16 09:00:00 - 2015-06-16 21:00:00
Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

12:23:49 08:37 - 21:01

Mattias
Gökinan

S

12:32:33

Anders
Byrsenius

M

12:18:43 08:42 - 21:01

08:13 - 08:27
08:43 - 21:01

Gabriel Melki S

12:05:39 08:56 - 21:01

Katarina
Berggren

11:59:11 09:02 - 21:01

Serkan Köse

S

S

Ersättare

00:00:00

Maria Mendoza S § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Jill Melinder

S

00:00:00

Jean-Pierre Zune S § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Youbert Aziz

S

11:49:53 09:11 - 21:01

Inga-Lill Strömqvist S §
95

Maria Gawell
S
Skog

12:13:48 08:47 - 21:01

Lars Schou

S

12:12:44 08:48 - 21:01

Ebba Östlin

S

12:08:27 08:53 - 21:01

Jens Sjöström S

00:00:00

Arzu Alan

12:04:55 08:56 - 21:01

S

Emanuel Ksiazkiewicz S §
95, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113,
96, 117, 118, 119, 97, 98,
99, 114, 115, 116, 120,
121, 122

Vakant

Vakanta
ärenden

Thomas
Vakili

S

12:09:41 08:52 - 21:01

Tuva Lund

S

12:18:13 08:43 - 21:01

Christina
Zedell

S

00:00:00

Robert Aslan

S

12:11:32 08:50 - 21:01

Diana
Hildingsson

S

12:11:04 08:50 - 21:01

Adnan Issa

S

00:00:00

Juliana
Lahdou
Nahrin

S

12:12:21 08:49 - 21:01

Bo Johansson S

12:10:06 08:51 - 21:01

Bim Eriksson S

12:04:54 08:56 - 21:01

Berit Larsson S § 95, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Björn Pettersson S § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Carina Olsen S § 95, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Olle Westberg S

00:00:00

Taina Virta

S

12:31:03 08:30 - 21:01

Jimmy Baker

M

12:29:56 08:31 - 21:01

Gül Alci

M

12:03:30 08:58 - 21:01

Kia Hjelte

M

10:17:47 10:43 - 21:01 Björn Lagerstedt M § 95

Stina
Lundgren

M

12:16:39 08:45 - 21:01

Yngve R K
Jönsson

M

12:12:38 08:49 - 21:01

Carl Baker

M

12:29:37 08:32 - 21:01

Andrei Ignat

M

12:17:31 08:44 - 21:01

Therese
Hellichius

M

12:24:33 08:37 - 21:01

Ellen Nilsson

M

12:12:30 08:49 - 21:01

Deniz Bulduk MP 12:03:43 08:58 - 21:01

Ali Khalil

Kevin Kors MP § 105,
106, 107, 108, 109, 110,
MP 08:06:10 08:59 - 17:05 111, 112, 113, 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Aydan SedefEmbla Holmlid Kolenda
MP 11:57:26 09:04 - 21:01
Özkan
MP §

Yosra Yasmin
MP 00:00:00
Sherif

Embla Holmlid Kolenda
MP § 95, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 96, 117, 118, 119, 97,
98, 99, 114, 115, 116, 120,
121, 122

Isak Betsimon MP 11:27:29 09:34 - 21:01 Kevin Kors MP § 95
Dan
Gahnström

MP 12:28:36 08:33 - 21:01

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

MP 07:49:03 13:12 - 21:01

Anders
Thorén

TUP 12:09:54 08:51 - 21:01

Therese Lind

Nils-Bertil CarlsonEstrada TUP § 95
TUP 05:57:07 12:55 - 18:52 Per Börjel TUP § 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Carl
Widercrantz

TUP 12:09:29 08:52 - 21:01

Pierre
Blankenburg

TUP 12:15:52 08:45 - 21:01

Elizabeth
Bushby

TUP 08:04:57 12:56 - 21:01

Camilla Jägemalm TUP §
95

Robert
Stenkvist

SD

00:00:00

Ulrika Ekengren SD § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Östen
Granberg

SD

12:24:46 08:36 - 21:01

X

95

Karl-Otto
Hultström

-

12:25:32 08:36 - 21:01
Niklas Lekander SD § 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
X
111, 112, 113, 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

95

X

95

Sebastian
Lindqvist

SD

00:00:00

Helen Spaak

SD

10:28:45 10:32 - 21:01

Mats
Einarsson

V

12:01:41 09:00 - 21:01

Bekir Uzunel

V

12:01:52 08:59 - 21:01

Nooshi
Dadgostar

V

Yrsa Rasmussen V § 95
Yrsa Rasmussen V § 100,
101, 102, 103, 104, 105,
04:16:21 10:26 - 14:43 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 96, 117,
118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Ronnie
Andersson

V

12:26:07 08:35 - 21:01

Pia Carlsson

V

12:25:47 08:35 - 21:01

Aram El
Khoury

KD 12:09:12 08:52 - 21:01

Yusuf Aydin

KD 00:00:00

Stefan Dayne

KD 12:05:56 08:55 - 21:01

Linnart Shabo KD § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Stig Bjernerup FP

Helene Wåhleman FP §
96, 117, 118, 119, 97, 98,
10:01:06 08:51 - 18:52
99, 114, 115, 116, 120,
121, 122

Karin Pilsäter FP

00:00:00

Lars Johansson FP § 95,
100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Fredrick

00:00:00

Robert Steffens C § 95,

C

Federley

100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 96,
117, 118, 119, 97, 98, 99,
114, 115, 116, 120, 121,
122

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2015-06-16

Sammanträdestid: 2015-06-16 09:00:00 - 2015-06-16 21:00:00
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Robert
Rasmussen

S

08:00 08:04
00:19:19
08:12 08:27

Maria Mendoza

S

12:05:55

Serkan Köse S § 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
08:55 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96, 117,
21:01
118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121, 122

Jean-Pierre Zune S

12:09:54

Jill Melinder S § 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
08:51 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96, 117,
21:01
118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121, 122

Stefan Leiding

S

00:00:00

Inga-Lill
Strömqvist

S

12:18:27

S

Jens Sjöström S § 95, 100, 101, 102, 103, 104,
08:59 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
12:02:30
21:01 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

S

Christina Zedell S § 95, 100, 101, 102, 103, 104,
08:30 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
12:31:20
21:01 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

Emanuel
Ksiazkiewicz

Berit Larsson

08:43 Youbert Aziz S § 95
21:01

Björn Pettersson S

12:25:48

Adnan Issa S § 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
08:35 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96, 117,
21:01
118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121, 122

Yasemin Ergül

S

11:44:51

09:16 21:01

Shafqat Khatana S

00:00:00

Carina Olsen

S

Olle Westberg S § 95, 100, 101, 102, 103, 104,
08:44 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
12:17:41
21:01 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

Marcus Ekman

S

11:28:20

09:33 21:01

Bengt Kring

M

08:21:53

08:44 17:06

Björn Lagerstedt M

12:11:55

08:49 Kia Hjelte M § 95
21:01

Ufuk Sen

M

00:00:00

Besnik Morina

M

12:18:51

08:42 21:01

Christina Tibblin M

10:54:03

08:43 19:37

Embla Holmlid
Kolenda

Aydan Sedef-Özkan MP §
Yosra Yasmin Sherif MP § 95, 100, 101, 102,
08:51 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
MP 12:10:16
21:01
113, 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116,
120, 121, 122

Mohammed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Klara Soma

MP 00:00:00

Kevin Kors

Isak Betsimon MP § 95
08:36 - Ali Khalil MP § 105, 106, 107, 108, 109, 110,
MP 12:24:58
21:01 111, 112, 113, 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114,
115, 116, 120, 121, 122

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP 04:10:07

08:45 Therese Lind TUP § 95
12:55

Camilla
Jägemalm

TUP 08:54:46

08:52 Elizabeth Bushby TUP § 95
17:47

Per Börjel

TUP 12:05:21

08:56 - Therese Lind TUP § 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99,
21:01 114, 115, 116, 120, 121, 122

Sergius Peter
Himmelving

SD

00:00:00

Ulrika Ekengren SD

Robert Stenkvist SD § 95, 100, 101, 102, 103,
08:30 - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
12:31:38
21:01 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120,
121, 122

Niklas Lekander SD

Sebastian Lindqvist SD § 100, 101, 102, 103, 104,
14:40 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
06:21:13
21:01 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

Yrsa Rasmussen V

Nooshi Dadgostar V § 95
Nooshi Dadgostar V § 100, 101, 102, 103, 104,
08:50 12:11:42
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
21:01
117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

12:25:14

Linnart Shabo

KD 12:00:16

08:36 21:01
09:01 - Yusuf Aydin KD § 95, 100, 101, 102, 103, 104,
21:01 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,

117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122
Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Lars Johansson

FP

Karin Pilsäter FP § 95, 100, 101, 102, 103, 104,
08:51 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 96,
12:10:32
21:01 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120, 121,
122

Helene
Wåhleman

FP

12:06:13

Robert Steffens

C

Fredrick Federley C § 95, 100, 101, 102, 103,
08:29 - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
12:31:54
21:01 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 120,
121, 122

Benita Hägg

C

12:32:09

08:55 - Stig Bjernerup FP § 96, 117, 118, 119, 97, 98, 99,
21:01 114, 115, 116, 120, 121, 122

08:29 21:01

