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§ 130
Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP)
(KS/2013:102)

Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 31 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande – Angående ärendehanteringstider.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) besvarar interpellationen.
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§ 131
Svar på interpellation - Asfaltsupplag på Rikstens gamla
flygbana 33 (M) (KS/2013:407)

Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Anna-Marie Carlsson (M) och Mattias Franzén (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18 § 104 en interpellation till miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande – Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana 33.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Maria Gawell Skog (S) besvarar interpellationen.
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§ 132
Svar på interpellation - Att röka vattenpipa - lika farligt som
cigaretter (M) (KS/2013:428)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-0926 § 127 en interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Att röka
vattenpipa – lika farligt som cigaretter.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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§ 133
Svar på interpellation - Belastningsregistret (M)
(KS/2013:517)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26 §
127 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Belastningsregistret.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande jämte personalutskottets ordförande
Jens Sjöström (S) besvarar interpellationen.
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§ 134
Delårsrapport 2 2013 (KS/2013:457)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag och omfördelningar i ettårsplan 2013 enligt de förslag som framgår i ärendet.
Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder i syfte att begränsa prognostiserade underskott i årets budget
Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden att överskrida
årets budget med högst 5,8 miljoner kronor på grund av de höga kostnaderna kopplade till vinterväghållningen och de nödvändiga åtgärderna i Fittja
centrum.
Kommunfullmäktige medger att 20 miljoner kronor disponeras av de medel
som kommer att återbetalas till kommuner avseende premier för avtalsgruppförsäkringar i enlighet med det förslag som framgår i ärendet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 176 lämnat ett förslag till beslut.
Utfallet på driftbudgeten för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 293 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor lägre än resultatet för motsvarande period föregående år.
Prognosen för helåret 2013 pekar i dagsläget mot ett överskott på 85 miljoner kronor (före dispositionen på 20 miljoner kronor av AFAåterbetalningen) vilket är 30 miljoner kronor bättre än den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2013. Tar man hänsyn till de ombudgeteringar som skett och dispositioner som gjorts från kompetensfonden som har
försämrat det budgeterade resultatet är överskottet i förhållande till budgeten
ännu större.
Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär
ett överskott på 33,2 miljoner kronor. Här ingår då återigen en ej förväntad
intäkt på 60 miljoner kronor avseende återbetalning av premier för avtalsgruppförsäkringar för åren 2005 och 2006. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 30,1 miljoner kronor vilket är en förbättring
med drygt 10 miljoner kronor jämfört med den föregående prognosen.
Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott med 13 miljoner kronor. Även samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
kommunstyrelsens exploateringsverksamhet räknar med underskott på belopp mellan 4-9 miljoner kronor.
Skatteunderlagsprognoserna är uppskrivna i förhållande till ettårsplan 2013
vilket medför ett bättre utfall för avräkningen mot de preliminära skatte-
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intäkterna. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med
drygt 21 miljoner kronor.
Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 470 miljoner kronor för helåret 2013 vilket innebär en liknande nivå som under 2012.
Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning
under resten av året kommer att öka med 100 – 150 miljoner kronor.
Den politiska ledningen har i slutfasen av arbetet med delårsrapporten lagt
ett förslag om att disponera 20 miljoner kronor från de pengar som återbetalats från AFA. Detta gör att prognosen blir 20 miljoner kronor lägre än vad
som framgår av själva rapporten.
Frågan om kompensation för kommunens satsning på lägstalöner kommer
att regleras så fort som vi fått underlag för hur kostnaden ska fördelas mellan olika nämnder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Mats Einarsson (V), Dan Gahnström (MP) och Ebba
Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilda yttranden

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Benny Ferdinandsson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 176
Delårsrapport 2 2013, (KS/2013:457)
Kostnaderna för Rikstens skola har ”skenat” och ligger över budgeterade medel i årets budget
om ca 45 miljoner.
Det är därför viktigt att tekniska nämnden vidtar åtgärder för att begränsa underskottet i årets
budget och återkommer till kommunfullmäktige med en redogörelse till förslag samt en
prognos för de kommande två åren.
Vi efterlyser även att kommunfullmäktige får en fullständig redogörelse från
kommunstyrelsen för hittills nedlagda kostnader i Hågelbyprojektet, vilket vi framförde för ett
år sedan.
Med anledning av regeringsbeslutet om strandskyddet vid och runt Hågelbyområdet kan
ytterligare miljoner rulla iväg i händelse av att kommunen avser att lägga fram en ny
detaljplan, vilket knappast kan kallas för en hållbar ekonomisk planering med
kommuninvånarnas skattemedel.
Då projektet tillika är en fråga som rör både miljö och ekonomi anser vi också att
kommunstyrelsen bör kunna ta fram en prognos för projektet för såväl innevarande år som de
närmaste två åren.
I övriga delar av delårsrapporten har vi ingen större erinran utan avser att återkomma i april
2014 då årsredovisningen för detta år, 2013, föreligger.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

Särskilt	
  yttrande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 176:

2013-10-07	
  
Delårsrapport 2 2013

Tullingepartiet ser allvarligt på årligen återkommande underbudgetering för vissa nämnder. Det är
rimligt att berörda nämnder, i enlighet med ordförandeförslaget, uppmanas vidta åtgärder i syfte att
begränsa prognostiserade underskott i årets budget.
Kommunens eget lånebehov för finansiering av egna tillgångar har under perioden ökat med 40
miljoner. Totalt uppgår kommunens upplåning till 3 020 miljoner vid utgången av augusti.
Kommunen bör vara försiktig med en ökad upplåning som också innebär ökade räntekostnader.
Angående medverkan i körslaget anser vi att deltagandet borde ha beslutats av kommunstyrelsen.
Många kommuner deltar i körslaget för att stärka sina varumärken. Frågan är dock vilken effekt
Botkyrkas medverkan har gett? Är det rimligt att använda skattepengar för att finansiera
medverkan? Är det väl satsade pengar? Kommunens deltagande bör utvärderas.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige
2013-10-24
Ärende: 134

Delårsrapport 2 2013

Sverigedemokraterna konstaterar att det återigen har underbudgeteras för vissa
nämnder. SD anser att det är viktigt att dessa nämnder gör mer för att hålla sig
inom budgetramarna. SD ansluter sig till ordförandeförslaget att dessa nämnder
uppmanas att vidta åtgärder för att begränsa underskottet i årets budget.
När det gäller kommunens lånebehov har vi vid några tillfällen uttryckt vår oro
över att upplåningen ökar så kraftfullt som den gör och vill därför att
kommunledningen blir mer återhållsam när det gäller upplåning som också
innebär ökade ränteutgifter för kommunen.
Kommunen har beslutat att delta i körslaget för att stärka kommunens
varumärken. Vi ställer oss tveksamma till om det kan påverka kommunens
varumärke både på kort och på lång sikt. Kommunens deltagande i körslaget bör
därför utvärderas.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg, Gruppledare

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 176

Delårsrapport

Vi kan till en början konstatera att, ännu en gång, skatteintäkterna för 2013 ser ut att bli högre
än förväntat. Sverige och Botkyrka kommun är, vilket de senaste åren har visat, gynnade av
att ha en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i statsfinanserna,
prioriterat arbetslinjen och infört reformer som fyra (snart ett femte) jobbskatteavdrag, ROT,
RUT och sänkt restaurangmoms.
Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu starkt, omgivet av länder
som får skära ner i offentlig sektor. Botkyrka ser ut att gå mot ännu ett år med ett betydligt
bättre resultat, 85 Mkr, än det som var budgeterat i ettårsplanen för 2013. En del av resultatet
är dock ånyo av engångskaraktär (från AFA Försäkring).
Tyvärr finns det återkommande problem att peka på även i denna delårsrapport. Det är
givetvis inte bra att Vård- och omsorgsnämnden (VoN) och Utbildningsnämnden (UTBN) ser
ut att fortsatt gå mot underskott.
Underskottet i UTBN kan vi förstå till stora delar, som fler barn än prognostiserat i
förskoleålder, där medel förstås måste tillskjutas. Vi ställer oss dock fortsatt tveksamma till
hur 1-1 programmet har hanterats och hur Serviceförvaltningen (IT) tillåts gå med stora
överskott på UTBN:s bekostnad.
VoN har en annan, men alltför bekant, problembild, här beror underskotten på flera saker. En
årlig, återkommande underbudgetering är en anledning. Många köpta platser i andra
kommuner är en annan. Höga LSS-viten är en tredje. En hemtjänst som har varit svår att få
kontroll över är en fjärde.
Vidare ställer vi oss tveksamma till att kommunen, utan beslut i KS, har beslutat att lägga en
bra bit över en kvarts miljon kronor på deltagande i TV4:s ”Körslaget”. Förutom den rena
avgiften till Meter Televison, så menar vi att även annonsvärden och tjänstemannatimmar bör
läggas till totalkostnaden. Vi har ställt frågor kring de två sistnämnda posterna, men svaren
lyser med sin frånvaro. Utöver detta så har deltaganden mer haft karaktären av att vara en PRkampanj för artisten Douglas Leon, ”Dogge”, än som en kampanj för Botkyrka kommun.
Vi skulle vilja se en utvärdering av kommunens medverkande i programmet, för att bli
övertygade om att beslutet om deltagande var det korrekta.

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE
Delårsrapport 2 2013

Folkpartiet vill rikta skarp kritik mot att det i samband med delårsrapporten läggs förslag
beslut till ökade kostnader som redan har betalts. Det finns inte någon möjlighet för
Kommunstyrelsen att ta ställning till om det är ett bra förslag att lägga en halv miljon kronor,
250 000 i deltagaravgift till produktionsbolaget och 250 000 i marknadsföringskostnader, på
att Dogge Doggelito skulle delta i TV-programmet Körslaget. Det är bara att acceptera att det
redan är gjort, och beslutet fattats i rum där oppositionen inte har tillträde.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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§ 135
Svar på revisionsskrivelse angående pensionsmedelsförvaltning samt förslag på förändringar i gällande placeringspolicy (KS/2013:387)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslagen till förändringar av nuvarande
placeringspolicy.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse och överlämnar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra
föreslagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 177 lämnat ett förslag till beslut.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens förvaltning av
pensionsmedel. Den sammanfattande bedömningen är att förvaltningen är
ändamålsenligt reglerad genom den fastställda placeringspolicyn. Den säkerställer i huvudsak en tillräcklig intern kontroll och följsamheten bedöms
som i huvudsak tillfredsställande.
I rapporten finns en del förslag till förändringar av nuvarande rapportering
samt vissa övriga påpekanden. Mot den bakgrunden har kommunledningsförvaltningen lagt ett förslag på åtgärder som är i linje med revisionens förslag. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:
En likartad rapportering för samtliga kvartalsuppföljningar i enlighet med
rapportens rekommendation.
En uppföljning av placeringens utveckling i förhållande till pensionsskulden
ska redovisas i uppföljningsrapporterna.
Punkten om en bedömning av utvecklingen för det närmaste året som finns i
nuvarande placeringspolicy tas bort.
Ändra nuvarande jämförelseindex avseende alternativa placeringar från
SSVX30d + 2 % till OMRX-TBILL + 2 %
Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen en justering av nuvarande
placeringspolicy avseende ränteplaceringar för att utöka möjligheterna till
placeringar i företagsrelaterade ränteinstrument.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
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§ 136
Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja
(KS/2013:498)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med Aquavilla Produktions AB.
Reservation

Samliga ledamöter för (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 178 lämnat ett förslag till
Aquavilla Produktions AB har under en längre tid fört en dialog med kommunen om att etablera flytande villor i Botkyrka. Parallellt har kommunen
tagit fram ett detaljplaneprogram för Fittja där vi har tittat på möjligheten att
etablera villor på vatten i Fittja. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14
(KS/2007:1) att godkänna detaljplaneprogrammet ”Framtid Fittja” och gav
samtidigt samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för
villor på vatten, och budget för detaljplanen sattes till 800 000 kronor. Som
en följd av detta har projektet nu förhandlat fram ett förslag på ramavtal och
plankostnadsavtal med Aquavilla Produktions AB. Syftet med avtalen är att
reglera vem som gör vad i planarbetet och enas om en ambitionsnivå. Ramavtalet syftar till att pröva en etablering med 20-40 aquavillor med varierande storlek om 72-175 kvm. Upplåtelseformen föreslås vara bostadsrätt
eller äganderätt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-09-18 § 32.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Adnan Issa (S), Dan Gahnström (MP), Stefan Dayne
(KD), Serkan Köse (S), Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nils Junker (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Benny Ferdinandsson (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

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

Lennart Lundell (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yrkande
2013-10-24

§ 136
Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja, (KS/2013:498)
Vi i BP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i rubricerat ärende.
Vid genomgång av handlingarna i detta ärende anser vi att det finns åtskilligt som framstår
som både attraktivt och spännande boende vilket kan komma ge en positiv bild av såväl Fittja
som kommunen i sig.
Detta är lite av ett nytänkande och om det skulle kunna förverkligas utan några större
felaktigheter anser vi i BP att en satsning kan bli stimulerande, dock ser vi det självklart att en
återkommande rapportering till kommunfullmäktige genomförs i och för att kunna bilda en
uppfattning av värdet av projektet.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

YRKANDE
Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja
Förslag till beslut
att ordförandeförslaget avslås
Motivering
Folkpartiet har hela tiden varit skeptisk mot att anlägga villor på vattnet på olika håll i
kommunen. Vid gick emot detaljplaneprogrammet ”Framtid Fittja i denna del” Vi har inte
nu heller ändrat inställning. Bostäder på vatten kan ha sin roll i mycket tätbebyggda
områden där det i princip inte finns några områden kvar på land att bygga på längre. Det
finns också en risk att boende på vatten blir dyrare att bygga genom t ex högre
anslutningskostnader för VA m.mI Botkyrka och också i Fittja välkomnar Folkpartiet att fler bostäder byggs. Vi anser dock att
dessa ska byggas på land då det finns gott om mark, också i attraktiva lägen att bygga. Mt
den bakgrunden yrkar vi avslag på ordförandeförslaget i detta ärende.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 178

Ramavtal och plankostnadsavtal för villor på vatten i Fittja

Detta är ett spännande projekt som vi, i nuläget, bejakar. Vi behöver fler möjligheter till
bostadskarriär i Norra Botkyrka och inte minst i Fittja. Erfarenheterna med Fittjaterrassen har
ju givit för handen att ¼ av de som flyttat in har kommit utifrån kommunen. Ny skattekraft
med andra ord. Det här projektet har ju potential att locka hit ännu fler utifrån att flytta hit.
Vad vi inte ska hamna i är att vi subventionerar boendena på det sättet som blev fallet i just
nämnda Fittjaterrassen, med ca 263 000 kr per bostad (bostäder som sedan sålde slut på ett
dygn). Därför bör tomträttsavgälden eller köpeskillingen vara så pass stor att kommunen får
ett visst överskott av hela projektet.
En tveksamhet är om vi ens bör sälja mark som är på vatten? Vi menar att tomträttsavgäld är
att föredra, som blir en fast inkomst.
Vad gäller ifråga om fastighetsskatt? Är det så att flytande villor är befriade så bör vi även se
till att få in 6500 kr per bostad i fastighetsavgift (som när det gäller ”vanliga” hus, tillkommer
kommunen).
Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige
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§ 137
Ansökan om att få kvarstå i förtroendeuppdrag
(KS/2013:463)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Peter Nyberg (S) får ha kvar sina förtroendeuppdrag för återstoden av mandatperioden med slutdatum enligt nedanstående sammanställning.
•
•
•
•

Ersättare i kommunstyrelsen (t.o.m. 2014-10-31)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Mälardalsrådet (t.o.m. 2014-12-31)

Samtliga ledamöter för (BP) och (SD) samt Petja Svensson (M) deltar inte i
beslutet.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), utom Petja Svensson, (TUP) och (KD) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande.
Jäv

Peter Nyberg (S) anmäler jäv och tjänstgör inte under behandlingen av och
beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

att Peter Nyberg (S) får ha kvar sitt förtroendeuppdrag för återstoden av
mandatperioden med slutdatum enligt nedanstående.
-

Ordförande i klimat- och planeringsberedningen (t.o.m. 2014-10-31)

Protokollsanteckningar

Katarina Berggren (S) lämnar en protokollsanteckning:
Kommunalråd och ordförande i nämnder nomineras till sina uppdrag av de
politiska partierna. Socialdemokraterna i Botkyrka har inlett en intern process att tillsätta en ersättare när Peter Nyberg kommer lämna sina uppdrag
under 2014 i samband med föräldraledighet. Att utse en ersättare till denna
typ av uppdrag är en viktig process som vi avser hantera skyndsamt, men vi
behöver några månader till på oss innan vi kan återkomma till Kommunfullmäktige kring förslag på ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 179 lämnat ett förslag till beslut.
Peter Nyberg (S) har i e-postmeddelande 2013-09-25 meddelat att han
kommer att flytta från Botkyrka kommun och ansöker om att få stanna kvar
i sina förtroendeuppdrag för återstoden av mandatperioden trots att han
framgent inte kommer att vara folkbokförd i kommunen.
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En person måste vara folkbokförd i kommunen för att vara valbar till kommunala förtroendeuppdrag. Av 4 kap. 8 § kommunallagen framgår att om en
förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. Kommunfullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige (dvs. förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer och revisorsersättare) får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som kommunfullmäktige fattat beslut om är:
-

Ersättare i kommunstyrelsen (t.o.m. 2014-10-31)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (t.o.m. 2014-12-31)
Ersättare i Mälardalsrådet (t.o.m. 2014-12-31)

Kommunallagens formulering om krav på fullmäktigebeslut för att få kvarstå i förtroendeuppdrag kan tolkas så att det enbart gäller förtroendevalda i
nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.
Peter Nybergs uppdrag i Kommunförbundet och i Mälardalsrådet skulle
därmed inte omfattas av kravet på fullmäktiges godkännande för att kvarstå.
Dock, eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om att Peter Nyberg ska ha
dessa förtroendeuppdrag, är det lämpligt att kommunfullmäktige i detta fall
tar ställning till om Peter Nyberg ska kvarstå även i dessa uppdrag. Förslaget till beslut innebär därmed att kommunfullmäktige medger att Peter
Nyberg kvarstår i samtliga ovanstående uppdrag.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som kommunstyrelsen
fattat beslut om är:
-

Ordförande i klimat- och planeringsberedningen (t.o.m. 2014-10-31)

Förslaget till beslut innebär därmed att kommunstyrelsen för egen del medger att Peter Nyberg kvarstår i detta uppdrag intill mandatperiodens slut.
De förtroendeuppdrag som Peter Nyberg innehar och som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om är:
-

Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (t.o.m. 2014-1231)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens namnberedning (t.o.m. 201412-31)

Det är lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden på motsvarande sätt fattar beslut i frågan om Peter Nyberg ska kvarstå i dessa förtroendeuppdrag intill
mandatperiodens slut.
Utöver ovanstående förtroendeuppdrag är Peter Nyberg ledamot i Södertörns Fjärrvärme AB (t.o.m. 2015-06-30). Visserligen har kommunfullmäk-
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tige fattat beslut även om detta uppdrag, men eftersom detta styrs av bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB och inte av kommunallagen är
detta uppdrag något som inte fullmäktige behöver godkänna. Detta förtroendeuppdrag kan således fortgå utan fullmäktiges godkännande då det inte
är kopplat till valbarheten på samma sätt som Peter Nybergs övriga förtroendeuppdrag.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Mats Einarsson (V), Dan Gahnström (MP) och JeanPierre Zune (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yngve R K Jönsson (M), Anders Thorén (TUP), och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Robert Stenkvist (SD) meddelar att (SD) ansluter sig till (BP):s yttrande.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 179 Ansökan om att kvarstå i förtroendeuppdrag
Rent principiellt bör man avsäga sig uppdrag som ex. KF och rådsposter när man flyttar från
kommunen.
Vad säger lagens förarbeten, vad var intentionerna kring undantagen som får göras? Detta
förfarande borde stämmas av mot SKL. Vi ville att ärendet skulle dras tillbaka så att vi skulle
få ett tydligt underlag att ta ställning till.
Vi tog upp frågan på gruppledarträffen, men möttes av beskedet från majoriteten att man inte
hade för avsikt att komplettera ordförandeförslaget med något mer än det som finns där.
Vi har själva tittat på förarbetena till berörd lag, kommunallag kapitel 4, §8:
”Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock
besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandattiden. Lag (2002:249)”.

I förarbetena utgår man dock från att det handlar om tillfällig flytt, exempelvis för studier
eller liknande, men också utifrån ett scenario där "många" förtida avhopp skulle försvåra
återsättning under mandatperioden. För oss ser det ut som att ett medgivandebeslut i KF
förutsätter att den berörde endast avser avflytta från kommunen temporärt. I ärendet gäller det
en slutgiltig avflyttning och kan således inte utgöra en godtagbar anledning för föreslaget
beslut1:
”Enligt kommittén är utflyttning det vanligaste skälet till att lämna uppdrag i
kommunen eller landstinget i förtid. I flertalet fall är det naturligt att den
förtroendevalde som flyttar lämnar sina uppdrag. Detta eftersom den naturliga
anknytningen till kommunen eller landstinget upphör. Det förekommer emellertid
tillfällen då det kan finnas skäl att låta en förtroendevald som flyttar från en
kommun eller ett landsting behålla sina förtroendeuppdrag, när det endast
handlar om temporär bosättning i en annan kommun eller ett annat landsting. Även
en sådan temporär flyttning leder normalt till ändrad folkbokföring.
Särskilt för unga personer kan det vara aktuellt att under en period exempelvis
studera på annan ort för att sedan återvända till kommunen. Ungdomarnas
demokratikommission har föreslagit att en möjligt skall skapas för att det skall
vara möjligt att förena förtroendeuppdrag med studier på annan ort.
Regeringen anser att förtroendevalda som temporärt flyttar till en annan kommun
för en period som överstiger sex månader och som enligt folkbokföringslagens
1

Se 8.2.4. Rätt att behålla uppdrag trots flytt: http://data.riksdagen.se/dokument/GP0380

regler således skall vara folkbokförda i den nya kommunen, bör kunna få behålla
sina uppdrag under resten av mandatperioden. Denna möjlighet kan exempelvis
gälla förtroendevalda som flyttar till en annan kommun för att där bedriva
högskolestudier. Möjligheten bör dock även finnas i andra situationer där
flytten till den nya kommunen eller det nya landstinget inte är definitiv utan
av tillfällig karaktär.”

Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

avslå ärendet

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)

Stefan Dayne (KD)

Yttrande
2013-10-24

§ 179
Ansökan om att få kvarstå i förtroendeuppdrag, (KS/2013:463)
Vi har tagit del av skrivelserna i ärendet och funnit att det enligt lag ej finns hinder för en
förtroendevald att behålla sina uppdrag till vilka han har valts in av kommunfullmäktige i ett
tidigare skede.
Däremot kan det ifrågasättas om anständigheten av att kvarstå som förtroendevald vid en
avflyttning från sin hemort, varvid det vid senare tillfällen kan framkomma synpunkter som
kan skapa prejudikat för att underlätta för förtroendevalda att flytta från sin hemort såväl
tidigare som senare under pågående mandatperiod.
Med anledning av ovanstående meddelar vi kommunfullmäktige att vi ej deltar i
beslutet i rubricerat ärende.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 138
Svar på motion - Enklare om- och tillbyggnad av altaner
och uterum (M) (KS/2012:184)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 180 lämnat ett förslag till beslut.
Edip Noyan (M) och Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-03-29 § 32 en motion – Enklare om- och tillbyggnader
av altaner och uterum. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan förenkla hanteringen
kring enklare om- och tillbyggnader i form av att upprätta ett särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-12-11 § 290 yttrat sig över motionen.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till nämndens yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har förståelse för motionens intentioner att förenkla hanteringen av bygglov men anför att plan- och bygglagen inte ger något stöd för kommunen att genom
vanliga nämndbeslut reglera omfattningen av byggloven, utan att detta endast kan göras genom detaljplaner/områdesbestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar dock på möjligheten att altaner och
uterum skulle kunna komma att omfattas av nya rutiner för så kallade
okomplicerade ärenden vilket skulle snabba upp processen för bygglov i
dessa fall.
Yrkande

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 139
Svar på motion - Utarbeta en policy för utrangerat kommunalt material (M) (KS/2012:186)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 181 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201203-29 § 32 en motion – utarbeta en policy för utrangerat kommunalt material. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
arbeta fram en policy för hur kommunens utrangerade material på bästa sätt
ska kunna återanvändas.
Dåvarande serviceförvaltningen har yttrat sig över motionen i en tjänsteskrivelse 2012-06-08.
Motivering

Serviceförvaltningen avstyrker motionen. De juridiska gränserna för vad en
kommun kan företa sig på biståndsområdet är reglerade i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter. Bistånd till utlandet kan enligt nämnda
lag vara kompetensenligt om det följer de i lagen uppställda kriterierna. Sådant bistånd som föreslås i motionen, det vill säga bistånd även inom Sverige, kan däremot inte anses falla inom kommunens kompetens.
Förvaltningen anser därför att förslaget, med hänvisning till de legala ramar
som styr den kommunala verksamheten, inte lagligen kan genomföras enligt
förslagsställarnas intentioner. Ett alternativ till vad som föreslås i motionen
är att kommunen ser över och analyserar förutsättningarna för att inrätta en
intern kommunal bytesservice.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 181:

2013-10-07	
  
Svar på motion – Utarbeta en policy för utrangerat kommunalt
material.

Motionen om att skänka material till Ship to Gaza väckte stor debatt i kommunfullmäktige. I
samband med den diskussionen uppstod bland annat följande viktiga frågor:
1, Hur ska kommunen hantera utrangerat kommunalt material?
2, Vilken typ av material får kommunen donera?
3, Till vilka organisationer får utrangerat kommunalt material doneras?
Med en utarbetad policy kan kommunen tydliggöra spelreglerna. Botkyrka får en guide och
vägledning till hur kommunen ska agera framöver, istället för att pröva allt från fall till fall.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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§ 140
Svar på motion - Se över busshållplatsernas säkerhet (M)
(KS/2012:185)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 182 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-03-29 § 32 en motion – Se över busshållsplatsernas säkerhet. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att:
• Utreda säkerheten runt busshållsplatser i kommunen
• Vid behov förbättra säkerheten på de busshållsplatser som utredningen
eventuellt påvisar inte håller en tillräcklig nivå
• Se över möjligheten att installera ”reflexsnurror” på de busshållsplatser
som saknar belysning
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-08-27 § 220.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Stockholms läns landsting är genom SL huvudman för kollektivtrafiken i
länet. Kommunerna har i vissa sammanhang ett delansvar för bland annat
utformning och säkerhet vid busshållsplatser.
Kommunförbundet i Stockholms län har tillsammans med Trafikverket tagit
fram en rekommendation till en gemensam standard för busshållsplatser i
Stockholms län. Alla hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. Av Botkyrkas 251 hållplatser återstår 50 stycken att tillgänglighetsanpassa.
Arbete återstår för att få en fullgod säkerhet. Kommunen för kontinuerligt
samtal med SL om säkerheten och annat inom kollektivtrafiken. I dessa
samtal får frågan om ”reflexsnurror” tas med.
Yrkanden

Petja Svensson (M) och Mattias Franzén (M) yrkar bifall till motionen.
Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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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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§ 141
Svar på motion - Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer (M) (KS/2012:552)
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar motionen med motiveringen att utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bereds tillfälle att yttra sig
över densamma.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2010-10-07 § 183 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201212-13 § 178 en motion – Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se
över utemiljöer vid samtliga förskolor och skolor och återkomma med förslag på olika ambitions- och kostnadsnivåer för en upprustning av utemiljöerna.
Tekniska nämnden har 2013-03-11 § 11 yttrat sig över motionen.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anför
att fastighetsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med
Naturskolan i syfte att utveckla och stödja utepedagogik. Mellan åren 2002
och 2010 genomfördes mindre åtgärder avseende utemiljön på förskolor.
Upprustningsplaner har utarbetats i samarbete mellan fastighetsenheten, Naturskolan och utbildningsförvaltningen.
Avslutningsvis konstaterar tekniska nämnden att större upprustningar endast
sker i samband med om- och tillbyggnationer men att medel avsätts årligen
av fastighetsenheten för underhåll av mark.
Yrkande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Petja Svensson (M) yrkar i första
hand återremiss av ärendet och i andra hand bifall till motionen, bilaga.
Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till motionen.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
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Votering

Votering är begärd och ska verkställas. Kommunfullmäktiges ordförande
ställer följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras
idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Voteringen utfaller med 31 ja-röster och 29 nejröster. 1 plats är vakant, bilaga. Därmed
har kommunfullmäktige, enligt kommunallagens regler om minoritetsåterremiss (1/3 del), beslutat återremittera ärendet med den motivering som
anges i det skriftliga yrkandet från Jimmy Baker (M)
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 183 Svar på motion – Upprustning av förskolornas och skolornas
utemiljöer (M)
Vi anser att även Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden bör beredas möjlighet
att yttra sig över vår motion, då frågan om utemiljöerna i allra högsta grad berör bägge dessa
nämnder.
Vi, i vår motion, valde proaktivt att vilja ge Utbildningsförvaltningen uppdraget att se över
frågan, i samarbete med berörda förvaltningar. I detta fallet så är det ju enbart Tekniska
förvaltningen som fått uppdraget, vilket vi ser som en smula märkligt, då det rimligen är på
UF som expertisen kring pedagogiska utemiljöer finns.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

i första hand återremittera ärendet för beredning i Utbildnings- respektive Kultur
och fritidsnämnden

att

i andra hand bifalla motionen

Jimmy Baker

2013-10-24 20:29:06
Voteringsresultat
Ärende: 141. Svar på motion - Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer (M)
Ja:31 Nej:29 Avstår:0
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Inger Ros

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Nej

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Peter Nyberg

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Christina Zedell

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Jimmy Baker

M

Nej

Petja Svensson

M

Nej

Catarina Ekeståhl

M

Nej

Lennart Lundell

M

Nej

Christina Tibblin

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Mattias Franzén

M

Nej

Karin Nakamura Lindholm TUP Nej
Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Stig Bjernerup

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Nej

Stefan Dayne

KD Nej

Ulla Ludvigsson

BP

Nej

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Aydan-Sedef Özkan

S

Ja

Sikander Butt

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Ali Khan

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Nej

Stefan Löfstad

M

Nej

Leif Wirmark

M

Nej

Michael Erikson

M

Nej

Anders Markie

TUP Nej

Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP Nej
Isak Betsimon

MP Ja

Ronnie Anderson

V

Nej

Benny Ferdinandsson

FP

Nej

Helene Wåhleman

FP

Nej

Nils Junker

BP

Nej

Totalt antal röstande:60
Potentiellt antal röstande:60
Vakanta:1
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§ 142
Svar på motion - Utred möjligheterna till att förändra och
modernisera SRV:s verksamhet (BP) (KS/2009:39)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (BP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 184 lämnat ett förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-01-29 § 16 en motion – Utred möjligheterna till att förändra och
modernisera SRV:s verksamhet. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att verka för att SRV Återvinning får möjligheter att förändra
och modernisera sin verksamhet i syfte att ge bättre service till kommuninnevånarna och att återkomma med förslag om åtgärder till kommunfullmäktige. I motionen anförs att om man underlättar hushållens sophantering kan
kommunen genomföra en modernare avfallshantering och ge bättre service
samtidigt som man får ett hållbart samhälle i balans.
Motionen blev remitterad till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-02-06
för yttrande. Därefter omremitterades motionen till SRV Återvinning AB
för yttrande 2013-05-07.
SRV Återvinning AB har yttrat sig över motionen 2013-07-22.
Motivering

SRV Återvinning AB konstaterar att bolaget styrs av sina ägarkommuner
bland annat genom avfallsplanen. I den finns klara mätbara mål för avfallshanteringen till år 2020 med delmål till 2015. SRV består av två delar. Den
ena delen är hämtning, transport och behandling av hushållens sopor. Den
andra delen är tjänster på den öppna marknaden till verksamheter och företag på Södertörn genom verksamheten på Sofielund. Denna del av SRV
subventionerar hushållen med ca 20 miljoner kronor per år.
SRV är ett samhällsnyttigt bolag. Under de senare åren har utbildningssatsningar genomförts för skolklasser m.fl. Vidare har hushållen successivt erbjudits att sortera ut sitt matavfall. En förbehandlingsanläggning har uppförts och arbete pågår med att uppföra en biogasfabrik för att ta hand om
matavfallet.
Återvinningscentraler kommer alltid att behövas för grovsopor och trädgårdsavfall. Återvinningscentraler är mycket uppskattade av besökarna. För
att möta behov och önskemål från företag och hushåll har öppettiderna suc-
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cessivt utökats. Av flerbostadshusen erbjuds redan 50 procent fastighetsnära
insamling av olika fraktioner och grovsopor.
Det är varken kommunen eller SRV som har ansvaret för återvinningsstationerna, utan Förpacknings- och tidningsproducenterna. I den statliga Avfallsutredningen föreslås dock att ansvaret ska övergå till kommunerna men
så har ännu inte skett.
Slutligen konstaterar SRV i sitt yttrande att den sista procenten farligt avfall
är svår att få kontroll över. Tidigare samlades farligt avfall in via bensinstationer, men det fungerade inte och sköttes inte som tänkt. SRV tittar på olika
system som är enkla för hushållen att utnyttja, bland annat genom ”röda lådor” som omnämns i motionen.
Yrkanden

Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Birgitta Mörk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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§ 184
Svar på motion – Utred möjligheterna till att förändra och modernisera SRV:s
verksamhet (BP), (KS/2009:39)
Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Efter dryga 4½ år har vi så fått svar på vår motion som rör SRV:s verksamhet och om det går
att förändra och modernisera denna.
Det har uppenbart varit en besvärande fråga för de styrande, när man inte har besvarat
motionen inom den tid som är överenskommen d v s inom 1 år skall såväl motioner som
medborgarförslag bli besvarade.
Vi kan notera att vår motion blev liggande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i 4 år, och då
uppstår naturligen frågan, varför? I vår motion har vi belyst en del frågor som kommit från
botkyrkabor och även tagit fram förslag till lösningar.
Det är onekligen glädjande att en del genomförts och det kanske var det som gjorde att
motionen behövde ligga till sig.
Det senaste SRV nu tänker göra är att närmare studera de röda lådorna för miljöfarligt
hushållsavfall, som har provats i bland annat Båstads kommun /NSR Återvinning.
Då SRV och kommunen nu har genomfört och tillmötesgått de krav som vi tagit fram vore det
mer naturligt att bifalla motionen och inte enbart anse den besvarad.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas
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§ 143
Svar på medborgarförslag - Bygg till läktare i Malmsjö
skola (KS/2011:67)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 185 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2011-03-31 § 51 ett medborgarförslag – Bygg
till läktare i Malmsjö skola. Förslagsställaren anför att avsaknaden av läktare försvårar för vänner och föräldrar att se matcher och att en läktare
skulle gynna föreningsverksamheten.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget 2011-08-29 § 44 och kulturoch fritidsnämnden 2011-09-26 § 83.
Motivering

Tekniska nämnden avstyrker förslaget och anför att det krävs mer yta än
som projekterats och byggts för fast läktare i Malmsjö skola. Idrottshallen
har kompletterats med utfällbara läktare för att tillgodose behovet av läktare
vid idrottsevenemang.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med såväl skola som föreningar för att diskutera prioriteringar vid utformandet av nämnda hall och bedömning gjordes att läktare inte var prioriterat i förhållande till tillgänglig budget.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP) och Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 144
Svar på medborgarförslag - Gångbar led runt Malmsjön i
Grödinge (KS/2012:462)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-10-07 § 186 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-10-25 § 131 ett
medborgarförslag – Gångbar led runt Malmsjön i Grödinge. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en gångled/motionsspår runt Malmsjön för att
integrera sjön i orten på ett mycket bättre sätt samt öppna nya möjligheter
för motionärer och naturälskare som vill röra sig i de naturliga miljöerna i
Grödinge.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-02-11, § 7 och
samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-16 § 104.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. En gångled runt
Malmsjön vore en omfattande och kostsam satsning. Eftersom det finns alternativa gångleder på relativt nära avstånd, anser kultur- och fritidsförvaltningen att detta inte bör vara en prioriterad åtgärd.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kommunen är i
nuläget inte ägare till all mark som skulle behövas för att anlägga en gångled runt hela Malmsjön. Detta innebär att det skulle bli kostsamt att anlägga
en gångled i enlighet med medborgarförslaget. Dessutom finns andra gångleder i närheten.
Yrkande

Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 145
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag:

- Fler parkeringsplatser längs med Stökhagsvägen, dnr KS/2012:541
Beslut: Besvarat
- Bygg ut bullervallen längs motorvägen E4-E20 Södertäljevägen vid Eriksberg, dnr KS/2013:78
Beslut: Besvarat
- Hjärtstarter i Grödinge vid Eldtomta Café och färjeläget vid Skanssundet,
dnr KS/2013:158
Beslut: Besvarat
- Utomhusgymnastik i Storvretsparken, dnr KS/2013:164
Beslut: Bifall
- Farthinder/övergångsställe mellan Storvretsvägen och Hålvägen,
dnr KS/2013:170
Beslut: Besvarat
- Förbjud vedeldning i kaminer m.m. på Hammerstavägen, dnr KS/2013:236
Beslut: Avslag
- Förläng eldningsperioderna, dnr KS/2013:276
Beslut: Avslag
- Ungdomsledare och polis i området kring Eriksbergsåsen och Norsborg,
dnr KS/2012:361
Revisionsskrivelse

- Exploateringsprocessen med Riksten som fallstudie, dnr KS/2013:576
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§ 146
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelse har inkommit:
Peter Nyberg (S), ledamot i kommunfullmäktige
Shakhlo Altieva (MP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Elizabeth Bushby (TUP), ledamot i dialogforum Hallunda-Norsborg
Elizabeth Bushby (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Suheer Sherif (S), ersättare i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos Länsstyrelsen
om ny sammanräkning efter Peter Nyberg (S).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
Bekir Uzunel (V)
Stendalsvägen 242
146 52 TULLINGE
AB ALFÅGELN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
Bekir Uzunel (V)
Stendalsvägen 242
146 52 TULLINGE
FÖRBANDET 2 AB t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
Bekir Uzunel (V)
Stendalsvägen 242
146 52 TULLINGE
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Nooshi Dadgostar (V)
Yrsa Rasmussen (V)
Storvretsvägen 21
147 54 TUMBA
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
Karin Blid (S)
Krögarvägen 113
145 52 NORSBORG
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Oskar Nederström (S)
Åke Blid (S)
Krögarvägen 113
145 52 NORSBORG
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Yusuf Erdogan (S)
Hanan Ashak (S)
Postängsvägen 52
145 52 NORSBORG
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Elizabeth Bushby (TUP)
Emma Carlsson Estrada (TUP)
Fågelvägen 2
146 38 TULLINGE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Elizabeth Bushby (TUP)
Kjell Sjöberg (TUP)
Stendalsvägen 180
146 52 TULLINGE
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Kurt Trogen (S)
Marcus Ekman (S)
Skyddad adress
TUMBA
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tobias Ginman (S)
Bo Johansson (S)
Kvarnhagsvägen 79
145 60 NORSBORG
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Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot och vice ordförande efter Nooshi Dadgostar (V)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Bekir Uzunel (V)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Guillermo Ferrada (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Annika Hiltunen (M)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Shakhlo Altieva (MP)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Suheer Sherif (S)
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§ 147
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Rådslag (MP), dnr KS/2013:575
- En mer flexibel hållning till nybyggnation (M), dnr KS/2013:607
- Högskoleprovet (M), dnr KS/2013:608
- Daglig fysisk aktivitet i skolan ger bättre skolresultat (M),
dnr KS/2013:609
- Öka säkerheten i kommunalhuset (M), dnr KS/2013:610
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§ 148
Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- Fartdämpande åtgärder vid förskolan Nova, dnr KS/2013:563
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg en simhall i Rikstens Friluftsstad, dnr KS/2013:564
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden
- Omprövning av beslut angående hjälp med snöskottning, dnr KS/2013:566
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- Skapa en extra textruta/funktion i formuläret för medborgarförslag på
webben, så avsändaren kan få bekräftelse på inlämnat förslag,
dnr KS/2013:503
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Tydligare skyltning om hastighetsbegränsningen 30 km på Tullingebergsvägen, dnr KS/2013:504
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Yta som kan spolas till isbana vintertid i Rikstens Friluftsstad,
dnr KS/2013:505
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- En boulebana i den stora lekplatsen i Riksten, dnr KS/2013:506
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg lekplats/lekpark, som passar barn i alla åldrar, i Riksten vid Hanvedens allé (fyra förslagsställare), dnr KS/2013:507
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk S

X

17:33 20:43

Inger Ros

S

X

17:33 20:43

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:33 20:43

Gabriel Melki S

X

17:33 20:43

Katarina
Berggren

S

X

17:33 20:43

Serkan Köse

S

X

17:33 20:43

Jens Sjöström S

X

17:33 20:43
Inga-Lill Strömqvist S § 131,
133, 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Jill Melinder

S

Ebba Östlin

S

X

17:33 20:43

Lars Schou

S

X

17:33 20:43

Arzu Alan

Vakanta ärenden

Sikander Butt S § 131, 132,
133, 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

S

Peter Nyberg

S

X

17:59 19:20
19:40 20:43

Adnan Issa

S

X

17:33 20:43

Christina
Zedell

S

X

17:33 20:43

Mattias
Gökinan

S

X

18:19 20:43

Berit Larsson S § 131, 132,
133, 130

Maria Gawell
S
Skog

X

17:33 19:49

Berit Larsson S § 138, 139,
140, 141, 142, 145, 146, 147

Björn Pettersson S § 131, 132,
133
Berit Larsson S § 137

130

Youbert Aziz

S

X

17:47 20:43

Diana
Hildingsson

S

X

17:33 20:43

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:33 20:43

Taina Virta

Daniel Mwaura Njuguna S §
131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143
Björn Pettersson S § 143, 144,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

S

Bo Johansson S

X

17:33 20:43

Maria
Mendoza

X

17:33 20:43

S

Shafqat Khatana S § 131, 132,
133

S

Siv Persson Trogen S § 131,
132, 133, 130, 134, 135, 136,
143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

S

Ali Khan S § 131, 132, 133,
130, 134, 135, 136, 143, 144,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

S

Aydan-Sedef Özkan S § 130,
134, 135, 136, 143, 144, 137,
138, 139, 140, 141
131, 132, 133
Shafqat Khatana S § 141, 142,
145, 146, 147, 148

M

Lennart Lauberg M § 131,
132, 133, 130, 134, 135, 136,
143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

Anders
Peterson

M

Stefan Löfstad M § 131, 132,
133, 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Jimmy Baker

M

X

17:33 20:43

Petja
Svensson

M

X

17:33 20:43

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:50 20:43

Leif Wirmark M § 131, 132,
133, 130, 134

Dragan Tomic M

X

17:33 -

Leif Wirmark M § 136, 143,

Robert
Rasmussen
Anna
Gestblom
Bottner

Anders
Arneson

Edip Noyan

19:11
Lennart
Lundell

M

X

17:33 20:43

Christina
Tibblin

M

X

17:33 20:43

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:33 20:43

Kia Hjelte

M

X

17:33 20:43

Mattias
Franzén

M

X

17:33 20:43

Natalia
Wrighed

M

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP X

144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Michael Erikson M § 131, 132,
133, 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148
17:33 20:43

TUP

Anders Markie TUP § 131,
132, 133, 130, 134, 135, 136,
143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

Therese Lind

TUP

Nils-Bertil Carlson-Estrada
TUP § 131, 132, 133, 130,
134, 135, 136, 143, 144, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 145,
146, 147, 148

Anders
Thorén

TUP X

17:33 20:43

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:33 20:43

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:33 20:43

Deniz Bulduk MP X

17:33 20:43

Bayram
Uludag

MP X

18:19 20:43

Isak Betsimon MP § 131, 132,
133, 130

Bosse Olsson

MP X

17:33 19:49

Isak Betsimon MP § 138, 139,
140, 141, 142, 145, 146, 147,
148

Dan
Gahnström

MP X

17:33 20:43

Carl-Erik
Spelmans

Bekir Uzunel

V

X

17:33 20:43
Ronnie Anderson V § 131,
132, 133, 130, 134, 135, 136,
143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

Haider Raja

V

Mats
Einarsson

V

X

17:33 20:43

Anna Herdy

V

X

17:37 20:43
Benny Ferdinandsson FP §
131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143, 144, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 145, 146, 147,
148

Karin Pilsäter FP

Stig Bjernerup FP

X

17:33 20:43
Helene Wåhleman FP § 131,
132, 133, 130, 134, 135, 136,
143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

Lars
Johansson

FP

Robert
Stenkvist

SD

X

17:33 20:43

Östen
Granberg

SD

X

17:33 20:43
130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145,
146, 147, 148

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:33 20:43

Stefan Dayne

KD X

17:33 20:43

Ulla
Ludvigsson

BP

17:33 20:43

Lena Karlsson BP

X

Nils Junker BP § 131, 132,
133, 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148
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Kommunfullmäktige 2013-10-24
Sammanträdestid: 2013-10-24 17:33:46 - 2013-10-24 20:43:05
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:33 20:43

Jill Melinder S § 131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

X

17:47 20:31

Anders Arneson S § 130, 134, 135, 136, 143,
144, 137, 138, 139, 140, 141

Sikander Butt

S

X

17:33 20:43

Arzu Alan S § 131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:33 20:43

Peter Nyberg S § 131, 132, 133
Taina Virta S § 143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148
Mattias Gökinan S § 131, 132, 133, 130
Peter Nyberg S § 137
Maria Gawell Skog S § 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147

Berit Larsson

S

X

17:33 20:43

Shafqat Khatana

S

X

17:33 20:43

Youbert Aziz S § 131, 132, 133
Anders Arneson S § 141, 142, 145, 146, 147

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:35 19:13

Taina Virta S § 131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143

Siv Persson
Trogen

S

X

17:33 20:43

Robert Rasmussen S § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Nils Andersson

S

Ali Khan

S

X

17:33 20:43

Anna Gestblom Bottner S § 131, 132, 133, 130,
134, 135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

X

17:33 20:43

Edip Noyan M § 131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

X

17:33 20:43

Anders Peterson M § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

X

17:33 20:43

Catarina Ekeståhl M § 131, 132, 133, 130, 134
Dragan Tomic M § 136, 143, 144, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148

Lennart Lauberg

Stefan Löfstad

M

M

Leif Wirmark

M

Stina Lundgren

M

Natalia Wrighed M § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Michael Erikson

M

X

17:33 20:43

Lars Robin

M

X

17:33 20:43

Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP X

17:33 20:43

Carl-Erik Spelmans TUP § 131, 132, 133, 130,
134, 135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP X

17:33 20:43

Therese Lind TUP § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Isak Betsimon

MP X

17:33 20:43

Bayram Uludag MP § 131, 132, 133, 130
Bosse Olsson MP § 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

Elisabeth
Nobuoka Nordin

MP X

17:33 20:43

Nooshi Dadgostar V
Ronnie Anderson

V

X

17:33 20:43

Haider Raja V § 131, 132, 133, 130, 134, 135,
136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 148

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:33 20:43

Karin Pilsäter FP § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Helene Wåhleman FP

X

17:37 20:43

Lars Johansson FP § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

Miriam Bengtsson KD X

17:48 20:43

Yusuf Aydin

KD X

18:19 20:43

Nils Junker

BP

X

17:33 20:43

Sandra Foltas

BP

X

17:33 20:43

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

Lena Karlsson BP § 131, 132, 133, 130, 134,
135, 136, 143, 144, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 148

