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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

§ 48
Svar på interpellation - Angående folkomröstning om
kommundelningsfrågan (TUP) (KS/2013:75)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201302-21 § 31 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående
folkomröstning om kommundelningsfrågan.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 49
Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP)
(KS/2013:102)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 31 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande – Angående ärendehanteringstider.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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§ 50
Svar på interpellation - Angående kommunens policy för
avgångsvederlag (BP) (KS/2013:239)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Ulla-B. Ludvigsson (BP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-03-21 § 47 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående kommunens policy för avgångsvederlag.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs.
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§ 51
Revisionsberättelse för 2012 (KS/2013:279)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Sammanfattning

Lennart Lindström (M), ordförande för revisorerna föredrar revisionsberättelsen.
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
under år 2012. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i.
Revisorerna har den 11 april 2013 lämnat en revisionsberättelse för 2012.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Röstförklaring

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar en röstförklaring, bilaga.
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Särskilt yttrande
2013-04-25

§
Revisionsberättelse för år 2012
Vi i BP anser att revisionen av kommunens verksamheter granskats på ett ingående sätt och kan
efter viss tvekan instämma i slutsatser och bedömningar som framkommer.
Då det gäller vård- och omsorgsnämndens överskridanden som pågått under de senaste åren har
dessa ännu ej kunnat åtgärdats på ett konstruktivt sätt. Här vill vi ta fram att det sannolikt mer rör
sig om för snäva budgetramar än prognoser, vilket vi framfört vid flertal tillfällen.
Revisorerna riktar mycket skarp kritik mot utbildningsnämnden gällande de stora bristerna i
styrning och uppföljning av ekonomin, både vad gäller frekvens och prognossäkerhet. Nämnden
har därför ställts inför fullbordat faktum i form av ett omfattande underskott på nära 67 miljoner
kronor, som endast till liten del har kunnat prognostiseras, vilket bedömts som mycket
anmärkningsvärt.
I februari detta år, 2013, har dock nämnden fattat beslut om en extern analys av orsakerna till
underskottet och hur prognossäkerheten ska kvalitetssäkras inför framtiden.
Vi ser det som absolut nödvändigt med en extern analys, som måste genomföras, varvid vi
synnerligen noggrant kommer följa innevarande års utveckling av nämnden och har därför inte
för avsikt att avslå ansvarsfrihet för presidiet i utbildningsnämnden i nuvarande läge.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas
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§ 52
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012 (KS/2012:561)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 20 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kommunens kompetensutvecklingsfond.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,35 miljoner kronor av
årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande
ränteuppräkning av fonden.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslaget till årsredovisning för Botkyrka kommun 2012.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (FP), (BP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 68 lämnat ett förslag till beslut.
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Det är detta som avses med begreppet god ekonomisk hushållning i
kommunallagen. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2012
beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
detta.
Kommunen redovisar för sjuttonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat.
Det uppgår till 154,4 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner bättre än budgeterat och beror på betydande engångsintäkter.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 126 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 28 miljoner kronor motsvarande
avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har
överskott för VA-verksamheten räknats från omfattande 7 miljoner kronor
och ett lika stort belopp tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för
kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. Jämförelsestörande poster har bidragit positivt till årets resultat med totalt 95
miljoner kronor. Av detta utgör 64 miljoner kronor den återbetalning som
kommunen fått från AFA försäkring AB för tidigare inbetalda premier för
avtalsförsäkringar, vilket alla kommuner fått del av under 2012.
När det gäller kommunens verksamhetsresultat kan vi sammanfattningsvis
konstatera att:
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Utvecklingen gick åt rätt håll för drygt hälften av de indikatorer som används för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För drygt en femtedel
av indikatorerna var utvecklingen negativ jämfört med föregående mätning.
I många fall är dock skillnaderna stora mellan kommunens stadsdelar och
mellan könen. Det gäller bland annat viktiga områden som arbete, utbildning och hälsa.
Det är svårt att bedöma nämndernas måluppfyllelse. Det finns därför ett behov av att se över nämndernas mål för att förbättra styrningen och uppföljningen.
Nämnderna har genomfört nästan hälften av sina åtaganden helt och nästan
hälften delvis. 10 procent av nämndernas åtaganden har inte genomförts.
I jämförelsen ”Kommunernas kvalitet i korthet” tillhör Botkyrka den tredjedel av kommunerna som har bäst resultat inom flera områden, men ligger
bland den tredjedel som har sämst resultat bland annat för resultaten inom
skolan och äldreomsorgen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-05.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP), Mats Einarsson (V), Östen
Granberg (SD) och Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars Johansson (FP) avger ett tilläggsyrkande, bilaga. Ulla-B. Ludvigsson
(BP), Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till (FP):s
tilläggsyrkandets andra punkt.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande tilläggsyrkandet från (FP)
under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yrkande
2013-04-08

Årsredovisning 2012
Förslag till beslut
1. a t t Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för Botkyrka
kommun 2012.
2. a t t en plan för att för att se över den kommunal verksamheten för att se var
effektiviseringar kan uppnås tas fram.
3. a t t en oberoende utvärdering av internbanken görs.

Folkpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att kommunen visar på ett positivt resultat
för år 2012, även om en betydande del av överskottet kan hänskjutas till engångsintäkter.
Skalar man bort engångsintäkter m.m. så är det egentliga överskottet bara 59 miljoner kronor.
Dvs mindre än budget och under balanskravet.
Det är också bra att pengar avsätts till kompetensutveckling. Konkurrensen om kommunens
olika personalgrupper blir allt tuffare i framtiden och då gäller det att Botkyrka står väl rustad
så att vi kan anställa men också behålla personal av hög kvalitet.
Glädjande är det också att skatteintäkterna ökar, men dock mindre än i andra kommuner i
länet. I en omvärld med ekonomisk oror står den svenska ekonomin stark tack vare en sund
och långsiktig ekonomisk politik från regeringen. En politik som på detta sätt kommer
Botkyrkaborna till del.
Men det finns också orosmoln på himlen som döljer sig i årsredovisningen. Flera indikatorer
pekar på att Botkyrka har mer att jobba på för att kommunen ska bli ännu bättre att bo och
leva i. Vi är bekymrade över att nämnderna visar ett underskott på 54 miljoner kronor. Mest
bekymmersamt är det att utbildningsnämnden visar ett underskott på 67 miljoner kronor. Här
måste åtgärder sättas in för att komma till rätta med det. Inte minst med tanke på att
utbildningsnämnden redan hade ett underskott på 24 miljoner kronor år 2011.
Vi är också oroade över att kommunens kostnader ökar mer än vad som kan förklaras med
löneökningar och befolkningsökning. Folkpartiet anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas för
att hitta effektiviseringar i den kommunala ekonomin så att verksamheten inte bara instinktivt
ökar år från år.
Likaså kan vi känna oro över att investeringarna ligger på en historiskt hög nivå. Många
investeringar är nödvändiga, men det gäller att prioritera bland dem. Folkpartiet har svårt att

se hur ett idéhus i Tullinge ska rymmas bland investeringarna framöver när vi vet att t ex
skolorna i Tullinge är i behov av upprustning och renovering.
Kommunens totala låneskuld är stor. De flesta är dessutom lån som rör kommunens egna
bolag som Botkyrkabyggen eller bolag som ägs tillsammans med andra kommuner som t ex
Söderenergi. Låneskulden har förvisso minskat under 2012, men den är fortfarande för stor
och vi är oroad över att den största delen hanteras av internbanken. En internbank vars
ansvarsfördelning är otydlig och om vem det egentligen är som fattar besluten. Internbanken
har nu funnits i ett par år och det är nu dags att utvärdera hur den fungerat.
Slutligen vi saknar en beskrivning av hur statusen för Hågelbyprojektet framskrider i
årsredovisningen. Likaså reser projektet skidtunneln vid Lida också frågor. Inte minst vad
gäller finansieringen.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Ärende 68

2013-04-08

Årsredovisning 2012 (KS/2012:561)

Det är givetvis positivt att det ekonomiska resultatet uppgick till 154,4 miljoner kronor
för 2012. Det är ett bättre resultat än budgeterat men utgörs samtidigt av stora
engångsposter, bl.a. 64 miljoner i återbetalda premier från AFA försäkring AB rörande
tidigare inbetalda avtalsförsäkringar.
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta tredjedelen.
Samtidigt som indikatorn för hälsa förbättras så kan vi se stora skillnader i
förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika
kommundelarna. Antalet företag/arbetsställen ökar men arbetslösheten ökar också.
Alltför många, 62 %, av gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så står följande i
årsredovisningen:
"Utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) svarar för drygt 1,3
miljarder kronor och ökade med 72 miljoner. Botkyrka är alltså mycket beroende av det
kommunala utjämningssystemet för att finansiera verksamheterna". Detta är ovanligt
tydligt klarspråk - vilket vi tackar för.
Skattekraften fortsätter att sjunka i kommunen och landar nu in på 87,9 % av rikssnittet.
Trenden är tydlig och alltså inte bruten - vid maktskiftet 1994 kunde Botkyrka stoltsera
med att ligga över rikssnittet. Sedan dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med
undantag för något enstaka år. Förslaget till nytt utjämningssystem kommer innebära
minskade "intäkter" för Botkyrka de kommande åren, vilket vänstermajoriteten
naturligtvis ser som ett problem. Vi ser det som en möjlighet för kommunen att
koncentrera sina resurser till kärnuppgifterna.
Investeringarna omfattade 452 miljoner för 2012 och självfinansieringsgraden var 82
procent, upplåningen uppgick därmed till 173 miljoner kronor. Kommunen är, utifrån
storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår till 3,1 miljarder
kronor. Detta kommer dock att ändras då många investeringar behöver göras de
kommande åren som kommer att innebära en ökad upplåning.
Vad gäller de kommunala bolagen så stoltserar vänstermajoriteten med positiva resultat
i årsredovisningen. Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur
prognoserna för framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en oerhört tuff

period de kommande tio åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina
åtaganden.
Energibolagen ser på papperet ut som välmående bolag just nu men framtiden ser inte
lika ljus ut. För att tala klarspråk ser det mycket allvarligt ut i ett tioårsperspektiv med
kraftigt sjunkande efterfrågan på den energi som bolagen producerar och distribuerar.
Vi vill öppna upp möjligheten att få in fler ägare i energibolagen.
I ordförandeförslaget finns ett förslag om att avsätta ytterligare 20 miljoner kronor till
den kompetensfond som syftar till att fortbilda kommunal personal. Detta är bra av flera
skäl, dels för att kommunen som arbetsgivare bättre tar sitt ansvar som just arbetsgivare
och dels för att medborgarna skall kunna räkna med en bättre kvalitet i verksamheterna,
framförallt inom välfärdens kärna där den största delen av fondens medel läggs.
Jimmy Baker

Christina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012
Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt
de ramar som fastställts av fullmäktige för år 2012.
Vi vill dock peka på några faktorer:
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott, vilket är bättre än budgeterat. En stor del
av överskottet utgörs av engångsposter, bl.a. återbetalda premier från AFA försäkring
AB gällande tidigare inbetalda avtalsförsäkringar. Detta är bra då det kan medföra en
långsiktig, sund kommunekonomi.
I redovisningen av måluppfyllelsen, vill vi särskilt peka på några oroväckande tendenser
som bör analyseras och tas på stort allvar. När det gäller kvaliteten inom skola och
äldreomsorg tillhör Botkyrka kommun den sämsta tredjedelen i jämförelse med andra
kommuner. Dessutom oroar vi oss för den negativa utveckling av sjukfrånvaron hos
kommunens anställda.
När det gäller nämndredovisningen kan vi konstatera att 3 nämnder inte klarat av att
hålla budgetramen. Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden redovisar
stora negativa budgetutfall. När det gäller Vård- och omsorgsnämnden ser vi ändå
positivt på att underskottet blev lägre än prognostiserat. Här kan man identifiera brister i
ekonomistyrning, kvalitetssäkring och uppföljning för bättre effektivitet och kontroll
över kostnaderna.
Vi kristdemokrater är oroade över kommunens ökade skulder som beror bl.a. på en
förhöjd investeringsnivå och ökad upplåning. Låneskulden bör inte stiga årligen och
därför är det av stor vikt att en plan för snabbare avskrivningstakt och återbetalning
upprättas.

Botkyrka 2013-04-25

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Miriam Bengtsson (kd)

Yusuf Aydin (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039 webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se
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Särskilt yttrande
2013-04-25
§
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012
Vi i BP har tagit del av föreliggande årsredovisning för 2012 och kan konstatera att kommunen
och dess bolag visar på ett positivt reslutat dock bör man tänka på att de statliga
utjämningsbidragen väsentligt har stärkt och stärker kommunens ekonomi samtidigt som tyvärr
den egna skattekraften ligger kvar på en låg nivå.
Vi ser det som positivt att en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal har
inrättats som med all sannolikhet kommer ge ett gott resultat om ett par år.
Då det gäller nämndernas budgetresultat var dessa i stort sett positiva, med undantag av bl a vårdoch omsorgsnämnd och utbildningsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden har haft och kommer få några svåra år då man måste planera för en
växande äldrebefolkning, något som vi efterlyst vid flertal tillfällen. Orsaken till förra årets
underskott beror till största delen på en alltför lågt satt budget.
När det gäller utbildningsnämnden har man inte kunnat redogöra hur underskottet om 67 mkr har
uppstått. Det är endast en liten del som prognostiserats varför nämnden mer eller mindre ställts
inför fullbordat faktum. Vi anser inte att detta acceptabelt utan fortsättningsvis måste denna
nämnd – som tar kommunens halva budget i anspråk – skärpa sina regler och följa upp styrningen
av ekonomin för att kunna konkretisera sina åtaganden på ett godtagbart sätt.
Vi i BP framför detta i yttrandet i revisionsberättelsen för 2012.
Under bolagen kan vi notera att Hågelbyparken AB tills vidare avser att vara operatör för
Hågelbyparken.
Vi anser att det är tillfälle att en riskanalys genomförs av Hågelbyparken AB då kommunen
driver detta bolag med avsikten att bolaget skall överföras till privat ägare, Familjen Lindgren
AB. Med en sådan analys anser vi att kommunen inte kommer försättas i samma situation som
Stockholms stad gällande Ekoparken, som medfört en rad överklaganden och bidragit till att dess
utbyggnad ej har kunnat genomföras, men kostat staden åtskilliga miljoner.
Ett annat kommunägt bolag är Botkyrkabyggen AB, som visserligen uppger att positivt resultat,
men avser att sälja av en del av sitt fastighetsbestånd om ca 1000 lägenheter i Alby för att
finansiera renoveringarna i andra fastigheter. Detta anser vi i BP inte är en bra affär varken för
bolaget eller de boende eller kommunen. Vi efterlyser även här en riskanalys för att uppnå en
stabilitet i bolaget.
Frågor om vad och hur våra skattemedel skall användas till kan självfallet komma upp, varför
analyser av dessa och andra projekt bör tas fram i fortsättningen.
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Avslutningsvis har vi konstaterat att det föreligger en del brister i årsredovisningen för 2012 som
t ex att kommunens hemsida inte varit uppdaterad eller tillgänglig rörande redovisningen, vilket
måste åtgärdas inför kommande år.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas
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§ 53
Ombudgeteringar (KS/2013:176)
Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 15,2 miljoner kronor på
driftbudgeten och 208,2 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1.
De medgivna ombudgeteringarna på driftbudgeten täcks genom det överskott som totalt sett redovisas i bokslutet för 2012.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 69 lämnat ett förslag till beslut.
Om nämnderna inte har kunnat genomföra saker som var planerade i ettårsplanen för 2012 har man möjlighet att ombudgetera medel som satts av för
särskilda ändamål. Har en nämnd överskridit sitt investeringsanslag för
2012 och samtidigt har medel för samma ändamål i ettårsplanen för 2013
kan även en negativ ombudgetering vara aktuell.
Efter genomgång av nämndernas önskemål har kommunledningsförvaltningen föreslagit att 15,2 miljoner kronor ombudgeteras på driftbudgeten
vilket överensstämmer med nämndernas förslag. Av beloppet avser 3,5 miljoner kronor återstående del av de medel för kompetensutveckling som
medgivits nämnderna under 2012.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med sammanlagt 208,2
miljoner kronor. I förhållande till nämndernas förslag har tekniska nämndens och samhällsbyggnadsnämndens förslag reducerats med tillsammans
13,8 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-03-20.
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§ 54
Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling
(KS/2013:117)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar i Botkyrka kommun. Riktlinjerna ska gälla från och
med den 1 maj 2013.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 70 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt 8 kap. 3b § kommunallagen tillsammans med 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior m.m. av allmänna
handlingar som begärs ut. En förutsättning för detta är att kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att en sådan avgift får tas ut och fastslagit avgiftsstorleken med beaktande av självkostnadsprincipen i 8 kap. 3c § kommunallagen. Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för avgifter rörande kopior m.m. av allmänna handlingar i
Botkyrka kommun. Slutsatsen är att avgiften borde sättas till en krona per
sida från och med femtionde sidan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-25.
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§ 55
Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB
(KS/2013:231)
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens representant vid bolagsstämman att rösta för en förändring av bolagsordningen i enlighet med det framlagda förslaget.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 71 lämnat ett förslag till beslut.
SRV Återvinning har i en skrivelse till ägarkommunerna presenterat ett förslag till förändringar av den gällande bolagsordningen. Förslaget innebär ett
tillägg av 2 paragrafer till nuvarande bolagsordning i syfte att uppfylla de
krav som ny lagstiftning ställer när det gäller möjligheter att utnyttja kommunala bolag utan krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker det framlagda förslaget och föreslår att kommunens representant på bolagsstämman röstar för den föreslagna
förändringen på bolagsstämman.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-03-22.
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§ 56
Ägardirektiv för Södertörns Energi AB (KS/2012:515)
Beslut

Ägardirektiv för Södertörns Energi AB, som ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv från 2006, godkänns.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 72 lämnat ett förslag till beslut.
Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge
kommuner. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens
och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige 2006.
Förslaget till nya ägardirektiv för Södertörns Energi AB innehåller förtydliganden, tillägg, uppdateringar och borttagningar av icke aktuell text.
Förslaget är utarbetat av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med
Huddinge kommun och har stämts av med Södertörns Energi AB.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-03-22.
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§ 57
Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
2013 - återrapportering (KS/2013:253)
Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 73 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har lämnat ett antal uppdrag till
nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen redovisar status
för uppdrag som är under beredning i en sammanställning 2013-03-27.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.
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§ 58
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2013:225)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 74 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning per den 17 mars 2013 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 59
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2013:224)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 75 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 17 mars 2013 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
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§ 60
Jobbpaketet (KS/2013:246)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om inriktning på jobbpaketet i enlighet med
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna jobbpaketet och anslår
3 000 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för ändamålet
under 2013.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 90 lämnat ett förslag till beslut.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden gör en kraftsamling för att
få fler Botkyrkabor i arbete. Med utgångspunkt från bland annat kommunens arbetsmarknadspolitiska program har nämnden tagit fram ett jobbpaket
som inleds 2013 och därefter utvidgas. Insatserna bedöms fortgå under
längre tid. Jobbpaketet består av en satsning på en ny vägledningsfunktion
med arbetsmarknadsfokus, fler kommunala vuxenutbildningsplatser, en förstärkning av feriepraktikplatser och sommarjobb för ungdomar, samt en
satsning på kommunala resursjobb för dem som står längst från arbetsmarknaden.
Jobbpaketet beräknas omfatta en bruttokostnadsökning på 6 100 000 kronor
för 2013. Förvaltningen kommer försöka hitta de effektivitetsförbättringar
som kan frilägga 3 100 000 kronor för att ändå klara ett genomförande.
Detta resulterar därför i en begäran från kommunstyrelsen på netto 3
000 000 kronor. Begäran förutsätter att nämnden kan träffa överenskommelser med de fackliga organisationerna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2013-03-14.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2013-03-14, § 24.
Yrkanden

Jill Melinder (S), Arzu Alan (S), Mats Einarsson (V), Östen Granberg (SD)
och Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
.
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Ärende 60

Jobbpaketet (KS/2013:246)

Vi anser att den delen av ordförandeförslaget som handlar om satsning på sommarjobb och
feriepraktikplatser för ungdomar (300 Tkr) är bra. De extra medlen skall ju bl.a. användas för
att förbättra samarbetet med näringslivet i kommunen och på det sättet få fram fler
sommarjobb i privat sektor.
Den del som handlar om "KOMMiJOBB" vänder vi oss emot. Den innebär att kommunen ska
skapa 100-150 st. 12-månaders "resursanställningar" inom den kommunala organisationen,
något som beräknas kosta 2,7 Mkr i medelsförstärkning. Detta är inget annat än politiskt
skapade ”låtasasjobb” vars syfte är att lyfta människor från kommunalt ansvar så att de istället
blir A-kasseberättigade. Vilket är ett cyniskt sätt att hantera arbetsmarknadsfrågorna.
Förvisso kan detta vara positivt för den enskilde som kommer i åtnjutande av möjligheten,
men det är inte rätt att hantera skattemedel på det sättet. Vi har tidigare redan haft debatt i
frågan i fullmäktige, där vår motion om motprestation för försörjningsstöd behandlades, och
där Socialdemokraterna kontrade med en egen motion om kommunala anställningar. En
motion vi yrkade avslag på.
De 3 Mkr som redan finns tillgängliga inom nämndens budgetram och som föreslås användas
till utökad satsning på coachning och matchning mot arbetsmarknaden, står vi bakom.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

§ 61
Svar på motion - Utred flickors fritidsbehov (M)
(KS/2012:301)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga
vilka fritidsaktiviteter som attraherar flickor.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 § 48 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0614 § 93 en motion – Utred flickors fritidsbehov. Motionären föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga vilka fritidsaktiviteter som attraherar flickor mot bakgrund av att flickor inte deltar i föreningslivet i samma utsträckning som pojkar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 84.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen är väl medveten om behovet av analys av förvaltningens verksamhet
ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Nämnden håller med om motionens grundtanke att mer kunskap behövs för att komma åt den snedfördelning
som råder baserad på kön inom delar av nämndens verksamheter. En kartläggning kan även titta på hur andra kommuner har arbetat med att öka jämställdheten.
Yrkanden

Petja Svensson (M), Mattias Gökinan (S) och Östen Granberg (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 62
Svar på motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M)
(KS/2012:443)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 76 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25 § 130 en motion – Fritidsgårdar med profilinriktning. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda barn och ungdomar fritidsgårdar med profilinriktning.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-11 § 4.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen och konstaterar att kommunen idag har tre fritidsgårdar med profilinriktning. Nämnden ser inget behov
av att i nuläget utreda möjligheten till fler profilinriktningar än dem som redan finns. Andra utvecklingsfrågor är viktigare i arbetet med fritidsgårdarna
just nu och nämnden vill inte lägga resurser på en sådan utredning som föreslås i motionen.
Yrkande

Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 63
Svar på motion - Biogaspump (S) (KS/2011:251)
Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 77 lämnat ett förslag till beslut.
Maria Gawell Skog och Diana Hildingsson (S) väckte vid kommunfullmäktige 2011-06-16 en motion, ”Möjliggör för biogaspumpar i Botkyrka”. I
motionen föreslås att kommunen ska möjliggöra för minst en biogaspump i
Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2013-03-26 ett yttrande över motionen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen arbetar intensivt med flerårsplanens målsättningar om att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri 2015
och med klimatstrategins ambitioner att på längre sikt (2030) vara fossilbränslefri även som plats. För att nå målen behöver kommunen arbeta med
både beteendeförändringar hos medarbetare och invånare men även med att
möjliggöra för fossilbränslefria alternativ för transporter av olika slag.
Möjligheten att tanka biogas i närområdet spelar stor roll för att minska koldioxidutsläpp från våra fordonstransporter. I april 2013 invigs en biogaspump på OKQ8 i Fittja som kommer att underlätta mycket för både företag,
allmänhet och de kommunala verksamheterna. I takt med att efterfrågan från
kunderna ökar kommer det finnas behov av fler biogaspumpar på andra
platser i kommunen.
I detta yttrande redogör kommunledningsförvaltningen kort för arbetet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Botkyrka kommun har ambitiösa klimatmål och arbetar aktivt för att nå målen. I flerårsplanen finns två mål som pekar ut riktningen. Ett mål handlar
om att fler företag och hushåll ska vara fossilbränslefria och energieffektiva
och ett annat mål säger att organisationen Botkyrka kommun ska vara fossilbränslefri 2015. I kommunens klimatstrategi finns även målet att Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. För att nå målen 2015 och
2030 behöver kommunen arbeta både med beteendeförändringar hos medarbetare och hos invånare, men självklart även med att byta ut fordonsparken
till fossilbränslefria alternativ.
Tillgång till och möjlighet att tanka biogas i närområdet spelar stor roll för
att minska koldioxidutsläppen. I dagsläget har kommunen cirka 50 biogasfordon som hitintills varit hänvisade till Kungens kurva för att tanka gas.
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Etableringen av en biogaspump i Fittja i april 2013 kommer att underlätta
mycket för de av kommunens verksamheter som redan idag kör på biogas.
I takt med att efterfrågan på biogas ökar och allt fler företag, organisationer
och privatpersoner köper gasfordon kommer det finnas behov av fler biogaspumpar även på andra platser i kommunen.
Kommunen kan hjälpa att stimulera efterfrågan på biogas på olika sätt bland
annat genom att i samband med upphandlingar av tjänster där transporter
ingår värdera entreprenörer som kan erbjuda fossilbränslefria alternativ där
det är tekniskt möjligt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen kan anses vara besvarad.
Yrkande

Maria Gawell Skog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 64
Svar på motion - Förläng gång- och cykelvägen från Botkyrka Golfklubb till Tegelvreten på väg 225 (KD)
(KS/2012:300)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (KD), (BP) samt Petja Svensson (M) och Mattias
Franzén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 78 lämnat ett förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 72 en motion – Förläng gång- och cykelvägen från Botkyrka golfklubb
till Tegelvreten på väg 225. Motionären anför argument som miljöperspektivet, hälsoaspekten och säkerheten för den cyklande på aktuell sträcka.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-01-29 § 11.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den aktuella vägsträckan är en
länsväg som Trafikverket är väghållare för och därmed fattar beslut om.
Botkyrka kommun driver aktivt frågan om gång- och cykelvägar gentemot
Trafikverket. Kommunen genomför kontinuerliga samtal med Trafikverket
där vi bland annat uppmärksammar Trafikverket på deras vägsträckor som
fortfarande saknar gång- och cykelvägar. Kommunen har även varit med
och delfinansierat investeringar av nya gång- och cykelvägar för att vägarna
snabbare ska bli verklighet. Samtal har även förts med Trafikverket om den
aktuella sträckan och sträckan finns med i kommunens cykelplan. Trafikverket har dock inte tagit med sträckan i den regionala cykelplanen beroende på att Trafikverket anser att trafikunderlaget är för litet.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Lars Johansson (FP), Dan Gahnström (MP), Jimmy Baker
(M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att motionen ska anses vara besvarad.
Stefan Dayne (KD), Petja Svensson (M), Ulla-B. Ludvigsson (BP) och
Mattias Franzén (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer yrkandena under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på motion – Förläng gång- och cykelvägen från Botkyrka Golfklubb till
Tegelvreten på väg 225 (KD)
Motionen tar upp en fråga som Folkpartiet till en del drivit i många år, nämligen en
förlängning av gång- och cykelvägen från Smällan. Motionen föreslår en förlängning till
Tegelvreten medan Folkpartiet tidigare förespråkat en förlängning till Grödingevallen.
Folkpartiet ställer sig bakom ordförandens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad.
Detta av flera skäl. För det första så är numera Grödingevallen nerlagd och behovet av att ha
en gång- och cykelväg just dit är mindre. För det andra så anser motionens att-sats att det är
kommunen som ska ordna denna förlängning, vilket vi inte anser. Väg 225 är en statlig väg
och det är därför Trafikverket som är huvudfinansiär för en eventuell förlängning av gångoch cykelvägen.
Folkpartiet driver på regionalnivå frågan om s.k. cykelmotorvägar och vi kommer också på
regionalnivå att ta fram ett cykelprogram för Stockholms län. I dessa sammanhang kommer
Folkpartiet i Botkyrka att lyfta fram frågan om en gång- och cykelväg från Smällan till
Tegelvreten.
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§ 65
Svar på motion - Utarbeta en bostadsförsörjningspolicy (M)
(KS/2012:182)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-04-08 § 79 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker, Edip Noyan och Lennart Lundell (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-29 § 32 en motion – Utarbeta en bostadsförsörjningsplan. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningspolicy som innehåller en långsiktig plan för hur kommunen ska kunna klara av att tillgodose att
den ökande befolkningsmängden har tillräcklig samhällsservice, tillräckligt
antal bostäder i olika former, samt attraktiva arbetsplatser i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2013-02-08.
Motivering

Vi konstaterar att ett särskilt uppdrag för att utarbeta en bostadsförsörjningspolicy i enlighet med motionen inte behövs. I juni 2009 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för Botkyrkas boendeplanering. Dessa riktlinjer för boendeplanering tar sikte på såväl nybyggnation som förvaltning.
En hållbar boendeplanering sker i nära dialog med boende i området och
med andra medborgare och aktörer i kommunen. Vi ska sträva efter levande
stadsdelar, vars olika särart ska bejakas. När vi bygger bostäder ska vi i
första hand bygga i befintliga områden och blanda bostäder och arbetsplatser. Vårt samlade bostadsbestånd ska bli mer varierat beträffande upplåtelseform, storlek och utförande för att passa olika hushålls önskemål och olika
skeden i livet. När nya bostäder byggs ska vi ha hårda kriterier för energianvändning och miljövänligt byggande. Vi ska också bejaka spännande och
utmanande arkitektur.
Efterfrågan på nya bostäder är stor i hela Botkyrka. Inte minst i Fittja och
Norsborg. Försäljningen av de nya bostäderna i Sjöterrassen och Tornet
möttes av ett enormt intresse, något som förhoppningsvis kommer att bana
väg för ytterligare bostadsbyggande. Vi behöver kunna matcha denna efterfrågan. Därför behövs 650 byggstartklara bostäder årligen och flera sätt att
stimulera till ökat byggande.
Botkyrkabyggen behöver en ekonomisk och praktisk beredskap för kommande upprustning. Vid kommande upprustning ska bostädernas energianvändning minska och beståndet bli mer varierat. De frågor motionärerna vill
ha behandlade omfattas av det system för planering och styrning som ingår i
fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente
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tydliggör dessutom att kommunstyrelsen ansvarar för den typ av frågor som
motionen tar upp. Mycket av det arbete som motionen efterfrågar utförs
idag, inom ramen för ”riktlinjerna för boendeplanering” och flera verksamhetsområden på kommunledningsförvaltningen; bostadsförsörjning, översiktsplanering, befolkningsprognoser, omvärldsanalys och företagslots/näringslivssamordnare.
Ett stort hinder för kommuners bostadsbyggande idag är statens och regionens oförmåga att bygga ut kollektivtrafik och annan nödvändig infrastruktur.
Statens och regionens oförmåga är en allvarlig brist som hämmar bostadsutvecklingen i en region med en stark befolkningstillväxt.
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§ 66
Anmälningsärenden (KS/2013:13)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Inbjudan till ceremoni för nya svenska medborgare
- § 49/13 Socialnämnden – Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
kvartal 4 2012, dnr KS/2012:306
- Beslut - Länsstyrelsen i Stockholms län upphäver kommunfullmäktiges
beslut den 14 juni 2012, § 76 i den del det avser att anta detaljplan för del av
Familjeparken, Hågelby, Botkyrka kommun, dnr KS/2012:306
Svar på medborgarförslag

- Ungdomsvänligare bänkar i Vretagårdsväg, dnr KS/2012:312
Beslut: Bifall
- Motionsslinga vid Kärsby fotbollsplan, dnr KS/2012:314
Beslut: Besvarat
- Öka säkerheten på väg 569, dnr KS/2012:372
Beslut: Besvarat
- Bygg ett parkeringshus vid Tumba pendeltågsstation, dnr KS/2012:373
Beslut: Besvarat
- Återställ parkeringsskylt och parkeringsbevakningen vid Hammerstaskolan, dnr KS/2012:374
Beslut: Besvarat
- Förbjud störande ljud under kyrkliga aktiviteter vid Lida, dnr KS/2012:425
Beslut: Besvarat
- Bänkar, papperskorgar och lekparker vid Vretagårdsväg, dnr KS/2012:457
Beslut: Bifall/Besvarat
- Utökning av infartsparkeringsplatser vid Tumba station, dnr KS/2012:458
Beslut: Besvarat
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§ 67
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelse har inkommit:
Heidi Henftling (FP), ledamot i dialogforum Tumba – Storvreten
Erdal Kan (V), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Klas-Göran Nordberg (V), ledamot i tekniska nämnden
Bengt Sjöblom (TUP), ledamot i dialogforum Alby
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval:
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Heidi Henftling (FP)
Elsy Johansson (FP)
Lövholmenvägen 23 H
147 34 Tumba
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Erdal Kan (V)
Kerstin Amelin (V)
Vintervägen 18
146 52 Tullinge
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Klas-Göran Nordberg (V)
Marit Strand Pettersen (V)
Lagfartsvägen 12
145 58 Norsborg
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Marit Strand Pettersen (V)
Bertil Persson (V)
Tullingebergsvägen 24
146 45 Tullinge
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Maria Ogannesian (KD)
Daniel Sedman (KD)
Plåtslagarvägen 25
146 36 Tullinge
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot efter Bengt Sjöblom (TUP)
Carl Widercrantz (TUP)
Trädgårdstorpsvägen 5A
146 54 Tullinge
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM – MKC
t o m 2014-12-31
Suppleant efter Clara Lazo (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Mikael Sundh (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Mikael Sundh (TUP)
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§ 68
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Bostäder i Hamra grustag (TUP), dnr KS/2013:270
- Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (FP) och (KD),
dnr KS/2013:291
- Ur och skur dagis (FP), dnr KS/2013:292
- Angående renhållning av parker och gångvägar (SD), dnr KS/2013:301
- Håll Botkyrka Rent (SD), dnr KS/2013:312
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§ 69
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:
- Bygg fler bryggor vid Tullingesjön, dnr KS/2013:257
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg fler båtklubbar vid Tullingesjön, dnr KS/2013:261
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- ”Knopens plats” – En samlingsplats i Uttran, dnr KS/2013:266
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja,
dnr KS/2013:267
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Farthinder på Gösta Frohms väg i Riksten, dnr KS/2013:268
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Parkeringsförbud på Annabergsvägen i Riksten, dnr KS/2013:269
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förläng eldningsperioderna, dnr KS/2013:276
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Trafikåtgärder på Vattravägen och KP Arnoldssons väg, dnr KS/2013:282
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Ytterligare hastighetsåtgärder på Vattravägen, dnr KS/2013:283
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Skyltar om att stänga av motorn vid återvinningsstationer,
dnr KS/2013:284
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Hämtning av grovsopor, dnr KS/2013:298
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Uppmuntran och stöd till stadsodling, dnr KS/2013:304
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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§ 70
Ny interpellation (KS/2013:290)
Beslut

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

Följande interpellation ställs:
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
- Använda ABC-tomten som tillfällig infartsparkering (M),
dnr KS/2013:290
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Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:31 21:11

Inger Ros

S

X

17:31 21:11

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:31 21:11

Gabriel Melki

S

X

17:31 19:35

Katarina
Berggren

S

X

17:31 21:11

Serkan Köse

S

X

17:31 21:11

Jens Sjöström

S

X

19:35 21:11

Jill Melinder

S

X

17:32 21:11

Ebba Östlin

S

X

17:33 20:32

Lars Schou

S

X

17:31 21:11

Arzu Alan

S

X

17:31 21:11

Peter Nyberg

S

X

17:32 21:11

Adnan Issa

S

X

17:31 21:11

Björn Pettersson S § 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70

Aydan-Sedef Özkan S § 48, 49, 50,
51, 52

Daniel Mwaura Njuguna S § 64, 65,
66, 67, 68, 69

Sikander Butt S § 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Christina Zedell S
Mattias
Gökinan

S

X

18:00 21:11

Maria Gawell
Skog

S

X

17:31 21:11

Youbert Aziz

S

X

17:31 21:11

Björn Pettersson S § 48

Vakanta
ärenden

Diana
Hildingsson

S

X

17:31 21:11

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:31 21:11

Taina Virta

S

X

17:31 21:11

Bo Johansson

S

X

17:31 21:11

Maria Mendoza S

X

17:31 21:11

Robert
Rasmussen

X

17:31 21:11

S

Anna Gestblom
S
Bottner

Berit Larsson S § 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Anders Arneson S

Siv Persson Trogen S § 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Edip Noyan

Lennart Lauberg M § 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

M

Stefan Löfstad M § 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Anders Peterson M
Jimmy Baker

M

X

17:31 21:11

Petja Svensson

M

X

17:31 21:07

Catarina
Ekeståhl

M

X

19:03 21:11

Dragan Tomic

M

65, 66, 67,
68, 69, 70
Leif Wirmark M § 48, 49, 50, 51, 52
Stina Lundgren M § 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Lennart Lundell M

X

17:40 21:11

Christina
Tibblin

M

X

17:31 21:11

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:31 21:11

Kia Hjelte

M

X

17:34 21:11

Mattias Franzén M

X

17:31 -

Michael Erikson M § 48

Michael Erikson M § 65, 66, 67, 68,

21:06

69, 70

Natalia
Wrighed

M

Lars Robin M § 48, 49, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP

Anders Markie TUP § 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:31 21:11

Therese Lind

TUP X

17:37 21:11

Anders Thorén

TUP X

17:31 21:11

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:31 21:11

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:31 21:11

Deniz Bulduk

MP X

17:31 21:11

Bayram Uludag MP X

17:31 21:11

Bosse Olsson

MP X

17:31 21:11

Dan Gahnström MP X

17:31 21:11

Bekir Uzunel

V

X

17:31 21:11

Haider Raja

V

X

17:31 21:11

Mats Einarsson V

X

17:31 21:11

Anna Herdy

V

X

19:35 21:11

Karin Pilsäter

FP

X

17:31 21:11

Stig Bjernerup

Benny Ferdinandsson FP § 48, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

FP

Lars Johansson FP

X

17:31 21:11

Robert

X

17:31 -

SD

Nooshi Dadgostar V § 48, 49, 50, 51,
52

Stenkvist

21:11

Östen Granberg SD

X

17:31 21:11
Therese Kanervainen SD § 48, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:36 21:11

Stefan Dayne

KD X

17:31 21:11

Ulla
Ludvigsson

BP

X

17:31 21:11

Lena Karlsson

BP

X

17:31 21:11
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Namn

P

Inga-Lill
Strömqvist

S

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

X

17:31 19:37

Jens Sjöström S § 48, 49, 50, 51, 52

Sikander Butt

S

X

17:31 21:11

Christina Zedell S § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Selin Kayhan

S
X

17:31 21:11

Mattias Gökinan S § 48
Gabriel Melki S § 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

X

17:31 21:11

Anna Gestblom Bottner S § 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70

X

17:35 21:11

Ebba Östlin S § 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

X

17:31 21:11

Anders Arneson S § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

X

17:31 21:11

Edip Noyan M § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70
Anders Peterson M § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Björn Pettersson

S

Berit Larsson

S

Shafqat Khatana

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

Siv Persson
Trogen

S

Nils Andersson

S

Johanna Bruto
Westman

S

Lennart Lauberg

M

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Stefan Löfstad

M

X

17:31 21:11

Leif Wirmark

M

X

17:31 19:39

Catarina Ekeståhl M § 48, 49, 50, 51, 52

Stina Lundgren

M

X

17:31 21:11

Dragan Tomic M § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Michael Erikson

M

X

17:31 21:11

Lennart Lundell M § 48
Mattias Franzén M § 65, 66, 67, 68, 69, 70

X

17:31 21:11

Natalia Wrighed M § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP X

17:31 21:11

Karin Nakamura Lindholm TUP § 48, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP

Isak Betsimon

MP X

17:38 21:11

Elisabeth Nobuoka
MP X
Nordin

17:33 21:11

Nooshi Dadgostar V

X

17:31 21:11

Ronnie Anderson

X

17:31 21:11

FP

X

17:33 21:11

Helene Wåhleman FP

X

17:36 21:11

X

17:31 21:11

Lars Robin

M

Mikael Hansson

M

Benny
Ferdinandsson

V

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

Miriam Bengtsson KD
Yusuf Aydin

KD

Nils Junker

BP

X

17:31 21:11

Sandra Foltas

BP

X

17:31 21:11

Anna Herdy V § 48, 49, 50, 51, 52

Stig Bjernerup FP § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

Thomas Löfgren - § 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70

