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§ 57
Svar på interpellation - angående kulturhus/idéhus i Tullinge (TUP) (KS/2012:246)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201204-26 § 55 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – angående
kulturhus/idéhus i Tullinge.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 58
Förvärv av fastigheten Skyttbrink 26, Södertörns hantverksgymnasium (KS/2011:483)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
avtal med Södertörns Fria Hantverksgymnasium AB rörande förvärv av fastigheten Botkyrka Skyttbrink 26 för en köpeskilling om totalt 13 miljoner
kronor varav två miljoner kronor avser utrustning/inventarier.
Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 11
miljoner kronor för förvärvet av fastigheten samt två miljoner kronor avseende projektering för nödvändig ombyggnation av fastigheten.
Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om två
miljoner kronor för förvärv av utrustning/inventarier.
Finansiering av förvärvet och projekteringen (totalt 15 miljoner kronor) sker
genom ökad upplåning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 85 lämnat ett förslag till beslut.
Södertörns Hantverksgymnasium (Hantverksgymnasiet) är ett fristående gymnasium som startades upp 1996 och ägs av två lärare/skolledare med bakgrund i Botkyrka kommuns skolor. Hantverksgymnasiet har idag ca 90 elever fördelade på två
program: hantverksprogrammet och byggprogrammet. Med ägarna har bolaget 10
heltidstjänster fördelade på 11 personer.
Lokalerna ligger i Hamringe gamla industriområde och utgörs av dels Skyttbrinks
skola (teoridelar, administration och matsal, omklädningsrum m.m), dels två moderna hantverkshus med verkstäder, snickerier, smedja m.m.
Botkyrka kommuns utbildningsförvaltnings intresse för verksamheten ligger bl.a. i
att den kan komplettera utbildningsförvaltningens utbud av Introduktionsprogram
till gymnasieskolan, främst yrkesintroduktion. Utbildningsförvaltningen tror även
på möjligheten att driva Byggprogrammet om än med lägre volymer än tidigare.
Hantverksgymnasiet har duktiga lärare och goda branschkontakter. Med kommunen som huvudman kan verksamheten utökas med ytterligare utbildningar, och
även nyttja lokalerna till andra verksamheter, t ex stödcentrum för elever som idag
undviker att gå i gymnasieskolan.
Fastighetsenheten har låtit genomföra en statusbesiktning med förslag till åtgärdsplan. Den visar på en kostnadsbedömning på 18,4 miljoner kronor för att renovera
och anpassa fastigheten till de ambitioner som Botkyrka kommun har. Detta hanteras inom ramen för arbetet med kommunens ettårsplan för 2013.
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Fastighetsenheten har också låtit genomföra en fastighetsvärdering daterad 201203-28 som visar på ett värde för Skyttbrink 26 på 11 miljoner kronor samt en reviderad värdering efter korrigering av areorna 2012-04-10 på 10 miljoner kronor. Till
följd av denna värdering har kommunen haft möjlighet att förhandla ner priset i
förhållande till den tidigare prisbilden då en värdering om 23 miljoner kronor gjordes.
Kommunstyrelsen (KS § 29, KS/2011:483) har uppdragit till utbildningsnämnden
och tekniska nämnden att förhandla fram ett förslag till avtal med Södertörns Fria
Hantverksgymnasium AB om förvärv av fastigheten och övertagande av skolverksamheten.
Efter förhandlingar föreslås kommunen förvärva fastigheten Skyttbrink 26. Förslag
till avtal för förvärv av fastighet samt inventarier är framtaget och reglerar även
verksamhet för utbildningsförvaltningen. Förvärvet av fastigheten Skyttbrink 26
och inventarier uppgår till 13 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-0412.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2012-04-16, § 27.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-24, § 37.
Yrkanden

Youbert Aziz (S), Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V) och
Yngve R K Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 59
Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till grundbidrag till Cirkus Cirkör
Ideell Förening för 2012-2017 samt de styrdokument som tagits fram.
Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag
på 400 000 kronor från de medel som avsatts för oförutsedda behov för att
täcka kostnaden för det utökade grundbidraget avseende 2012 till Cirkus
Cirkör.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att löpande
följa upp och utveckla innehållet i styrdokument för grundbidrag med Cirkus Cirkör.
Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden två miljoner kronor från de
investeringsmedel som avsatts till kommunfullmäktige avseende de anpassningar som krävs av lokalerna.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ingå ett hyresavtal
med Cirkus Cirkör.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP), (FP), (SD), (BP) samt Anders Peterson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 86 lämnat ett förslag till beslut.
För cirka tio år sedan flyttade Cirkus Cirkör från Stockholm stad till Botkyrka kommun. Sedan dess har kommunen och Cirkör haft ett nära samarbete som har stärkt kommunens barn- och ungdomsverksamhet och kulturverksamhet samt har bidragit till att stärka Botkyrka kommuns varumärke.
Sedan flytten till Botkyrka har Cirkus Cirkör utvecklats till en regional institution och verksamheten står nu inför ytterligare utvecklingssteg. För att
möjliggöra det har Cirkus Cirkör konstaterat att de har behov av utökade lokalytor med egen rådighet.
2010 ingick Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör en gemensam avsiktsförklaring (KS/2010:72) som gick ut på att Botkyrka kommun ska medverka
till att Cirkus Cirkör får tillgång till ändamålsenliga lokaler i Subtopiaområdet.
Syftet med att tydligare knyta Cirkus Cirkör till Botkyrka är att Cirkör ska
stärka den konstnärliga, kulturella och pedagogiska verksamheten för boende samt att Cirkörs närvaro ska bidra till att ytterligare stärka kommunens
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devis Långt ifrån lagom.
I samband med Dans- och cirkushögskolans avetablering av högskoleutbildning i cirkus frĺn Subtopia finns frĺn och med ĺrsskiftet 2011/2012 outnyttjade lokaler som kan tillgodose Cirkus Cirkörs lokalbehov.
Förslaget är att Cirkus Cirkör erbjuds att hyra den så kallade cirkushallen
och mellanhallen som i huvudsak har disponerats av Danshögskolan samt
intilliggande kontorslokaler i den så kallade Vitan. Fysiska anpassningar ska
begränsas till ett minimum. Cirkus Cirkör ges tillträde till lokalerna den 1
september 2012. Under tiden fram till tillträdet kvarstår Upplev Botkyrka
AB som förstahandshyresgäst och hyr ut lokalerna till Cirkus Cirkör och
gymnasieverksamheten.
Hyran för Cirkus Cirkör sätts till 2 050 000 kronor exklusive uppvärmning,
el och städning av lokalerna. Hyran ger samhällsbyggnadsförvaltningen full
kostnadstäckning för de aktuella lokalerna.
Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör föreslås ingå följande överenskommelse:
1) Ett nytt styrdokument för grundbidrag mellan Botkyrka kommun och
Cirkus Cirkör. Grundbidraget innehåller en förstärkning med 1,2
miljoner kronor vilket innebär en total omfattning på 3 257 000 kronor.
2) Hyresavtal mellan fastighetskontoret och Cirkus Cirkör.
3) Avtal gällande gymnasieutbildning mellan utbildningsförvaltningen
och Cirkus Cirkör.
Cirkus Cirkör ska genomföra ett antal aktiviteter i Botkyrka kommun som
motsvarar grundbidraget i form av:
1) Utökad pedagogisk verksamhet för barn och unga i kommunen
2) Träning för barn, unga och vuxna i Cirkushallen
3) Föreställningsverksamhet för kommuninvånare
4) Tillgång till lokaler för professionella cirkusartister
5) Exponering av Botkyrka i Cirkus Cirkörs marknadsföring
Nuvarande hyresgäster i lokalen ”Vitan” kommer att erbjudas ersättningslokaler i
Subtopiaområdet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-04-26.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S), Dan Gahnström (MP), Jimmy Baker (M), Anna Herdy
(V) och Bosse Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Lars Johansson (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
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Östen Granberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar återremiss och därefter avslag till kommunstyrelsens förslag om yrkandet om återremiss faller, bilaga.
Mattias Gökinan (S) yrkar avslag på yrkandet om återremiss från (TUP).
Anders Peterson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

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

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som
röstar avslag till kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Voteringen utfaller med 44 ja-röster, 14 nej-röster, 2 avstår samt 1 röst är
vakant, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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§ 60
Tornet 4 i Norsborg - Antagande av detaljplan samt budget
för genomförande (KS/2012:212, KS/2012:174)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer förslag till budget för genomförande av detaljplan Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 (53-31).
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 (53-31).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 87 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen gav i november 2009 uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för Tornbergsskolans tomt i
Norsborg som skulle medge bostadsbebyggelse inklusive äldreboende. I december samma år beslutade kommunfullmäktige om rivning av Tornbergsskolan.
Kommunfullmäktige beslutade vidare i oktober 2011 att ge Bo Klok Housing AB (Skanska) en option på köp av marken för att uppföra lägenheter i
tvåvåningshus och radhus för att komplettera utbudet i området. Slutförhandlingar med intressenten pågår, men för att inte fördröja tidplanen ytterligare för äldreboendet föreslår kommunledningsförvaltningen i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen förs upp för antagande.
Samhällsbyggnadsnämnden har i mars 2012 godkänt detaljplaneförslaget
och överlämnat det till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen omfattar en möjlighet att bygga cirka 70 bostäder i flerfamiljs- respektive radhus, samt ett äldreboende för cirka 50 personer.
Kommunledningsförvaltningen har med underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till budget för genomförande av projektet.
Kommunen svarar för att bygga ut allmänna gator och vatten- och avloppsförsörjning till området. Projektet belastas sedan tidigare av kostnader för
rivning av Tornbergsskolan. En kostnadsfördelning sker mellan den fastighet som bildas för äldreboende och den fastighet som kan säljas till en bostadsexploatör.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-04-18, § 15.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-03-13, § 40.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Ulla Ludvigsson (BP), Peter Nyberg (S), Stefan Dayne (KD),
Lars Johansson (FP), Gabriel Melki (S) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

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

9[27]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 61
Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun
(KS/2012:232)
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till varumärkesplattform.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 88 lämnat ett förslag till beslut.
Varumärkesarbetet startades efter att kommunfullmäktige beslutade om en
delvis ny inriktning för Botkyrka i form av ny flerårsplan och vision för
Botkyrka kommun 2011. Det fanns också ett behov av en komplett varumärkesplattform och att förklara kommunens devis ”Långt ifrån lagom”.
Arbetsprocess

Kommunen tog hjälp av kommunikationsbyrån Graylings som inledde med
att läsa in utvalda dokument. Exempelvis Botkyrka kommuns flerårsplan,
vision, intervjumaterial som låg till grund för visionsarbetet, undersökning
kring internkommunikation och rapport utifrån stora chefsdagen 2010 där
600 medborgares bilder av Botkyrka kom fram. Därefter genomfördes en
analys om Botkyrka kommuns varumärke kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT), en jämförande analys (benchmark) med andra Södertörnskommuner, Umeå kommun, Försäkringskassan och Södertörns högskola samt en målgruppsanalys.
Arbetsprocessen med att ta fram en varumärkesplattform gjordes i fem steg.
Botkyrka kommun beskrevs utifrån följande perspektiv; den grundläggande
verksamheten, rationella värden, emotionella värden, kommunens personlighet och till sist Botkyrka kommuns profil. Därefter användes det materialet för att skapa en varumärkesplattform.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttranden

Robert Stenkvist (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 62
Revisionsskrivelse - ägarstyrning och förvaltningskontroll
av AB Botkyrkabyggens dotterbolag Förbandet 2 AB - godkännande av förvärv samt val av styrelse (KS/2012:222)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner AB Botkyrkabyggens förvärv av bolaget
Förbandet 2 AB. Styrelsen i AB Botkyrkabyggen ska även utgöra styrelse i
bolaget Förbandet 2 AB. De lekmannarevisorer som är utsedda för AB Botkyrkabyggen ska även utses för bolaget Förbandet 2 AB.
Styrelsen med lekmannarevisorer för Förbandet 2 AB blir:
Johansson, Bo (S) ordf.
Baker, Jimmy (M) v. ordf.
Zedell, Christina (S) led.
Zune, Jean-Pierre (S) led.
Nyberg Titialii, Annika (M) led.
Dadgostar, Nooshi (V) led.
Dayne, Stefan (KD) led.
Rova, Inga-Britt (S) supp.
Okur, Adem (S) supp.
Pettersson, Björn (S) supp.
Erikson, Michael (M) supp.
Carlsson, Bo (TUP) supp.
Ogalde, Ann-Marie (MP) supp.
Ferdinandsson, Benny (FP) supp.
Strömberg, Karl-Erik (FP) lekrev.
Rasmusson, Jan-Olof (S) rev. suppl.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 89 lämnat ett förslag till beslut.
AB Botkyrkabyggen beslutade i december 2009 att förvärva en nyckelfärdig
fastighet i kvarteret Förbandet 2 i Riksten av Newcap Miland Riksten AB.
Totalt omfattade fastigheten fem huskroppar med sammanlagt 57 lägenheter.
Under 2011 förvärvade AB Botkyrkabyggen samtliga aktier i bolaget Förbandet 2 AB av Newcap Miland Riksten AB. Formellt skulle köpet av bolaget samt val av styrelse ha varit föremål för beslut i kommunfullmäktige,
vilket inte har skett. AB Botkyrkabyggen har för avsikt att behålla fastigheten i bolaget, däremot saknar bolaget egen personal.
I skrivelse 2012-04-12 hemställde AB Botkyrkabyggen om att kommunfullmäktige i efterhand beslutar
- att godkänna AB Botkyrkabyggens förvärv av bolaget Förbandet 2 AB,
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- att AB Botkyrkabyggens styrelse utses till styrelse i Förbandet 2 AB, liksom att de lekmannarevisorer som är utsedda för AB Botkyrkabyggen även
reviderar verksamheten i Förbandet 2 AB.
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§ 63
Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2012:214)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns Brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.
De tjänstgörande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som också
är ledamöter eller suppleanter i styrelsen för Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 90 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt förbundsordningen för Södertörns Brandförsvarsförbund ska kommunfullmäktige i var och en av medlemskommunerna besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen och revisorerna har
tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunen har fått årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 för
Södertörns Brandförsvarsförbund.
(Tryckt årsredovisning distribueras till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Årsredovisningen finns också att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset, plan 4).
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§ 64
Reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka
kommun (KS/2012:231)
Beslut

Kommunfullmäktige reviderar reglerna för bidrag till ideella föreningar i
Botkyrka kommun så att kultur- och fritidsnämnden får besluta över vilka
dokument som föreningarna ska skicka in, hur handlingarna ska skickas in
och vid vilka datum bidragsansökningar ska göras.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 91 lämnat ett förslag till beslut
Sedan 1 januari 2011 gäller nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka (beslut KF/2010-11-25 § 208). I reglementet slås bland annat fast vilka handlingar som föreningarna ska skicka in till kommunen samt när ansökningar om föreningsbidrag ska vara inskickade till kommunen. Dock förändras arbetsrutinerna kring föreningsbidraget fortlöpande. Under 2012 införs ett nytt verksamhetssystem för föreningar, bidrag och lokalbokning och
arbetsrutinerna har setts över bland annat genom en Lean-workshop.
I dagsläget är det inte möjligt att ändra ansökningsdatum eller ta in föreningsuppgifter digitalt då det är fastställt i fullmäktige att detta ska ske vid
fastställda datum och via en blankett. Det är därför angeläget att bidragsreglerna revideras så att kultur- och fritidsnämnden själva kan besluta om ansökningsdatum samt över vilka handlingar som ska begäras in.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2012-04-16 § 41.
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§ 65
Svar på motion - Återinför bokbussen (FP) (KS/2011:260)

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-29 § 150 en motion – återinför bokbussen. Motionären föreslår att
bokbussen återinförs för att på så sätt lättare tillgängliggöra böcker för barnen i förskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har 2012-02-13 § 6 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 64 lämnat ett förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen främst av ekonomiska skäl.
Förvaltningen anför i sitt yttrande att den service som bokbussen utgjorde
mot förskolorna i Botkyrka har ersatts av att bibliotekens barnavdelningar
har intensifierat sina kontakter med förskolorna och att ett fortsatt arbete
sker med att utveckla samarbetet med förskolorna och till att stimulera dem
att besöka biblioteken oftare tillsammans med barnen.
Botkyrka arbetar språkutvecklande på våra förskolor och det innebär att systematiska läsandet är en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Det ser
olika ut på olika förskolor men ett exempel är sagoprojekt där pedagogerna
tar fram böcker som passar för det speciella temat. Utöver högläsning så får
barnen berätta egna sagoberättelser för varandra eller rita sina sagor.
Yrkande

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 66
Svar på motion - Höj städstandarden på våra skolor och anläggningar (KS/2011:422)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201111-24 § 189 en motion – Höj städstandarden på våra skolor och anläggningar! Motionen föreslår att serviceförvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur
mycket en höjning av den lägsta städstandarden skulle kosta samt att utreda
hur en upphandling av kommunens kvarvarande städuppdrag på bästa sätt
ska kunna göras med särskild vikt vid kvalitetsparametrar.
Serviceförvaltningen har yttrat sig över motionen i tjänsteskrivelse
2012-03-14.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 92 lämnat ett förslag till beslut.
Serviceförvaltningen avstyrker motionen. Förvaltningen menar att städstandard inte enbart är en städfråga, utan att frågor om fastighetsunderhåll, verksamheten i lokalerna och fastighetens ålder påverkar.
Städservice arbetar systematiskt med kvalitetskontroller som dokumenteras.
Kontrollerna sker oftast tillsammans med aktuell kund. Utveckling av kvalitetskontrollarbetet sker kontinuerligt.
Serviceförvaltningen anför att kvalitetsparametrar är ett viktigt inslag vid
upphandlingar och att samma krav ställs på anbudsgivarna som för verksamheten i egen regi. Förvaltningen menar vidare att städning i egen regi
inte snedvrider konkurrensen för den privata marknaden. Rekrytering av
personal till verksamhet i egen regi kan göras med fokus på att anställa botkyrkabor i enlighet med kommunens mål och ambitioner kring den sociala
dimensionen.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Pierre Blankenburg (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag.
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§ 67
Svar på motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen (KS/2011:430)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga ett
utegym/friluftsgym i enlighet med vad som beskrivs i nämndens ettårsplan
för 2012.
Reservationer

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201111-24 § 189 en motion – Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
en möjlig placering av ett utegym/friluftsgym i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-12 § 26.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 93 lämnat ett förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden instämmer i att
det finns ett behov av ett utegym och har i ettårsplan för 2012 gett förvaltningen i uppdrag att bygga en sådan anläggning. Placeringen av utegymmet
kommer att utredas under sommaren 2012.
Yrkande

Petja Svensson (M) och Pierre Blankenburg (TUP) yrkar bifall till motionen.
Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 68
Svar på motion - Snöröjning av kommunens vägar
(KS/2011:356)

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-29 § 150 en motion – Snöröjning av kommunens vägar. Motionären föreslår att ansvarig nämnd uppdras planera för förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsong.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-13 § 33.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-05-07 § 94 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden delar motionärens uppfattning att kommunens snöröjning ständigt behöver utvecklas.
Nämnden beslutade hösten 2011 om en standard för vinterväghållning med
en prioriteringsordning. Nämnden kommer inför varje vintersäsong att återkomma till frågan om kommunens prioriteringar gällande vinterväghållningen. Information och utbildning av personal vid kommunens kontaktcenter och medborgarkontor har skett i frågor om vinterväghållning och nya informationskanaler har upprättats för att förbättra informationen till medborgarna.
Yrkanden

Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 69
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:

- Länsstyrelsen utser Yusuf Aydin (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Caroline Blom (KD), dnr KS/2012:10
Inbjudan till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige till välkomstceremoni för Botkyrkabor som fått svenskt medborgarskap under
2011.
Årsstämmor

Följande årsstämmor har ägt rum
- Upplev Botkyrka AB, 2012-04-17, dnr KS/2012:170
- Hågelbyparken AB, 2012-04-17, dnr KS/2012:173
Svar på medborgarförslag

- bättre 30-skyltning på Prästgårdsvägen, dnr KS/2011:264
Beslut: besvarat
- gör en trottoar mellan husen på Skarpbrunnavägen 55 och 57 samt 37 och
39, dnr KS/2011:310
Beslut: bifall
- bygg ihop Slagsta och Coop/Hornbach köpcentra med en bro, dnr
KS/2011:314
Beslut: besvarat
- låt vuxna förståndshandikappade öppna/sköta caféverksamheten på Tumba
sjukhus/äldreboende, dnr KS/2011:399
Beslut: besvarat
- IT-ungdomsgård, dnr KS/2011:419
Beslut: avslag
- bygg läktare på norra långsidan av Tuna fotbollsplan, dnr KS/2011:450
Beslut: avslag
- inrätta ett katthem i Botkyrka, dnr KS/2012:46
Beslut: avslag
- stöd Södertälje katthem, dnr KS/2011:420
Beslut: avslag
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- inför 24-timmarsparkering på Stendalsvägen 180-248, dnr KS/2011:355
Beslut: avslag
- tillåt fordonsparkering längs med Stendalsvägen i Tullinge, dnr
KS/2011:351
Beslut: avslag
- ökat inflytande för personalen i Botkyrka kommun, dnr KS/2011:424
Beslut: besvarat
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§ 70
Valärenden

Följande avsägelser har inkommit:
Barbro Svanström (MP), ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Anders Peterson (M), ledamot i valnämnden
Mattias Franzén (M), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Mattias Franzén (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Bengt Kring (M), ersättare i tekniska nämnden
Christina Lundgren (M), ledamot i dialogforum Tullinge
Klara Soma (MP), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Jenny Siwertz (MP), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot och 2:e vice ordförande efter Ardavast Reshdouni (M)
Mattias Franzén (M)
Hörningsnäs 11
147 92 GRÖDINGE
TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND t o m 2014-12-31
Suppleant efter Ardavast Reshdouni (M)
Mattias Franzén (M)
Hörningsnäs 11
147 92 GRÖDINGE
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Mattias Franzén (M)
Patrik Forslund (M)
Päronvägen 5
146 48 TULLINGE
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Mattias Franzén (M)
Märta Engelberth-Fridell (M)
Middagsvägen 16
146 32 TULLINGE
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Märta Engelberth-Fridell (M)
Bengt Kring (M)
Vasavägen 23
147 31 TUMBA
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bengt Kring (M)
Helena Bengtsson (M)
Torpvägen 21
147 63 UTTRAN
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Klara Soma (MP)
Ann-Marie Ogalde (MP)
Munkhättevägen 71
147 40 TUMBA
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
Gerd Lindholm (MP)
Bahrmans väg 4
147 63 UTTRAN
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2014-10-31
Ledamot efter Barbro Svanström (MP)
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
Plåtslagarvägen 59
146 36 TULLINGE
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jenny Siwertz (MP)
Leif Hedström (MP)
Kamomillvägen 7
145 47 NORSBORG
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SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Inger Olsson (V)
Juan Guzmán (V)
Linvägen 10, 5tr
145 67 NORSBORG
KOMMUNENS REVISORER t o m 2014-12-31
Ledamot efter Margareta Midér (S)
Lisa Forssberg (S)
Prästgårdsvägen 190
147 40 TUMBA
För övriga val föreslås bordläggning:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
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§ 71
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande respektive
socialnämndens ordförande för besvarande vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-09-27.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:
- Mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin (M), dnr
KS/2012:269
- Tidsram för återkoppling till våra medborgare (M), dnr KS/2012:271
- Varför stödjer Botkyrka kommun Occupy-rörelsen? (M), dnr KS/2012:278
- Är den politiska majoriteten redo att införa LOV i Botkyrka kommun?
(FP), dnr KS/2012:297
Till socialnämndens ordförande:
- Socialt företagande (FP), dnr KS/2012:296
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§ 72
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Bidrag till föreningar ska baseras på dess verksamhet (M), dnr
KS/2012:279
- Speciellt anpassade demensteam inom kommunens hemtjänst (BP), dnr
KS/2012:293
- Upprustning av skoltoaletter (KD), dnr KS/2012:298
- Cykeluthyrning i Botkyrka (KD), dnr KS/2012:299
- Förläng gång- och cykelvägen från Botkyrka golfklubb till Tegelvreten på
väg 225 (KD), dnr KS/2012:300
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§ 73
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:
- promenadvägar i naturen under vinterhalvåret, dnr KS/2012:267
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Sveriges modernaste landsortsskola, dnr KS/2012:268
Besvaras av utbildningsnämnden
- fler parkbänkar längs med Hågelbyledens gångväg, dnr KS/2012:273
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- rödljus eller rondell i korsningen Hågelbyvägen – Kvarnhagsvägen, dnr
KS/2012:274
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- gör det säkrare för barnen att ta sig till och från Tallidsskolan, dnr
KS/2012:275
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- ta bort parkeringsförbud på infartsparkeringar i Tullinge, dnr KS/2012:276
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- kurser i partour, dnr KS/2012:288
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- överskridna hastighetsgränser i Tullingesjön, dnr KS/2012:289
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- inför en företagardag i Botkyrka kommun, dnr KS/2012:290
Besvaras av kommunfullmäktige
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Yrkande

Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal

Förslag på beslut
Folkpartiet yrkar avslag på ordförandeförslaget
Motivering
Botkyrka kommunen är bunden att uppfylla det avtal som kommunen och Cirkus Cirkör
ingick år 2010 om att Cirkus Cirkör ska få ändamålsenliga lokaler. Folkpartiet vill ändå yrka
avslag på förslaget
Cirkus Cirkör är en förening/bolag som har precis som många andra har en bra verksamhet i
kommunen och vi har inte något emot att Cirkus Cirkör finns i Botkyrka kommun. Tvärtom,
men då måste de behandlas på samma sätt som andra bolag/föreningar. Vi har tidigare
ifrågasatt och gör det också nu varför de ska få så stora bidrag från kommunen. I handlingarna
står det nu att Cirkus Cirkör kommer att få ett grundbidrag om motsvarande 3 257 000 kronor.
Vilken aktör i Botkyrka kan räkna med så mycket i stöd från kommunen? Inte många.
I dokumentet står det också att Cirkus Cirkör är en ideell förening. Det är förvisso riktigt men
Cirkus Cirkör har inte bara en ideell förening utan har också ett aktiebolag år 2010 omsatte 26
MSEK och hade tillgångar på 7 MSEK.http://www.allabolag.se/5565574349/Cirkor_AB
Något som man tiger om i handlingarna.
Cirkus Cirkör ska enligt avtalet genomföra ett antal aktiviteter i kommunen för att få
grundbidraget. I detta sammanhang är det viktigt att tillgänglighet till deras aktiviteter gäller
för hela kommunen. Tullinge ligger t ex för långt bort för att denna stadsdels barn och
ungdomar ska kunna utnyttja Cirkus Cirkör i någon större omfattning.

bp
BOTKYRKAPARTIET

Yrkande
2012-05-31

§ 86
Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)
Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut i rubricerat ärende

I handlingarna framkommer att Cirkus Cirkör är en ideell förening, vilket är riktigt och likaså att
kommunen i ett avtal från 2010 bundit sig till att tillgodose att Cirkus Cirkör får tillgång till
ändamålsenliga lokaler.
Det som däremot inte framkommer är att Cirkus Cirkör är ett aktiebolag som under 2010 omsatte
26 mnkr och hade tillgångar på 7 mnkr.
Att i detta läge höja grundbidraget till 3,25 mnkr motsvarande en förstärkning med 1,2 mnkr
anser vi i BP inte försvarbart då Cirkus Cirkörs verksamhet får anses ligga utanför kommunens
kärnverksamheter: skola, vård och omsorg.
Kommunen bör mycket väl kunna tillgodose Cirkus Cirkör med ändamålsenliga lokaler utan
förstärkning av grundbidraget, snarare bör kommunen planera för en successiv sänkning av
bidraget i syfte att skattepengar i fortsättningen ska bidra till att förbättra våra skolor och
äldreboenden.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

Yrkande
Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)
Sverigedemokraterna har under lång tid tyckt att Cirkus Cirkör redan nu får för stort bidrag
från kommunen. Det förslag som majoriteten nu lägger fram om en ökning på 400 000 kr
under 2012, och från och med 2013 öka bidraget med 1,2 miljoner, anser vi inte är
försvarbart.
Cirkus Cirkör är dessutom inte bara en ideell förening, utan bedriver också bolagsverksamhet
med en stor omsättning. 2010 var omsättningen 26,6 miljoner kronor och tillgångarna 7,2
miljoner kronor.
Sverigedemokraterna anser dessutom att det medel på två miljoner, som anslås till
anpassningar av lokaler, bör Cirkus Cirkör bekosta på egen hand.

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna yrkar avslag på ordförandeförslaget.

_____________________
Östen Granberg
Sverigedemokraterna
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Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal

Cirkus Cirkör har fått stora bidrag genom åren. Vi har inte något emot att Cirkus Cirkör finns
i Botkyrka kommun. Det är snarare något vi ska vara stolta över, verksamheten är en av de
anledningar som gör att Botkyrka sticker ut bland andra kommuner. Däremot ifrågasätter vi
formuleringar som t ex ”Cirkörs närvaro ska bidra till att ytterligare stärka kommunen devis

långt ifrån lagom” och ”Botkyrka kommuner har i ett antal år satsat på kultur och kreativa
näringar som en central del av den lokala tillväxtpolitiken”. Är det rätt industri? Lockar detta
människor att bosätta sig i Botkyrka? Ska kommunen prioritera sådan verksamhet?
Frågetecknen är många.
Bidrag ger Cirkör möjligheten att arbeta mer målmedvetet med sin verksamhet. En av
svagheterna måste man dock vara medveten om, dvs. att verksamheten byggs upp kring ökade
bidragsberoenden. Bidragen får inte inkräkta på konkurrenssituationen i Botkyrka och bidra
till en särbehandling jämfört med andra bolag/föreningar. Därför är det inte lämpligt att öka
bidragen till aktiviteter som kan betraktas som en del av Cirkörs nuvarande affärsverksamhet.
Botkyrka bör iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på
konkurrensförutsättningarna.
Bidrag kan vara lämpligt när en affärsverksamhet startas upp. Rimligtvis bör bidragen
successivt minska när organisationen etablerar sig och tillslut kan stå på egna ben. Vi kan inte
finna några skäl för att öka bidragen till en verksamhet som är affärsmässig. Kommunens
ansträngda budget bör användas för kärnverksamhet, inte till att sponsra verksamhet som
delvis är affärsmässig.
Frågan är hur mycket Cirkör erhåller totalt? Ärendet ger enbart en viss bild av det ekonomiska
förhållandet. För att fatta beslut vill vi granska årsrapporten för 2011. Den skall godkännas av
årsstämman först, så vi kan inte ta del av den förrän senare i maj. Dessutom vill vi veta hur
många Botkyrkabor som aktivt deltar i Cirkörs verksamhet. Tullingepartiet vill därför avvakta
med att fatta beslut i frågan tills vi kan göra en samlad bedömning.

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

Vi vill, med hänvisning till ovanstående anförda skäl, att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet i väntan på årsrapporten för 2011. När vi tagit del av denna bör ärendet kunna
återkomma till kommunstyrelsen för beslut, till dess måste vi dessvärre ställa oss negativa.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

återremittera ärendet,

att

om återremissyrkandet faller, avslå ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (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
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-05-07
Ärende 86

Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal (KS/2012:38)

Vi tillstår gärna att Cirkus Cirkör, på ett betydande sätt, har bidragit till att marknadsföra
kommunen på ett positivt vis och är en viktig del av Botkyrkas ”upplevelseprofil”.
Cirkus Cirkörs förening erbjuder därtill våra kommuninvånare och inte minst våra
ungdomar, annorlunda aktiviteter och erfarenheter. Inte minst får Botkyrkaborna
möjligheten att se nycirkus i världsklass – på hemmaplan.
Vi har dock en tveksamhet kring grundbidragets storlek. Får skattebetalarna valuta för
ett stöd som vida överstiger stödet till samtliga andra föreningar i kommunen? Vi har
många gånger tidigare begärt, och även motionerat om, att få redovisat kommunens
totala kostnader för den s.k. ”upplevelsesatsningen” som den nischade verksamhet som
Cirkus Cirkör erbjuder är en del av.
Bör inte även den goodwill som Cirkör skapar åt kommunen, båda innanför som utanför
dess gränser, vara en parameter i vår bedömning av grundbidragets storlek?
Utöver grundbidrag finns, såvitt vi känner till, även andra avtal och överenskommelser
med Cirkus Cirkör, där föreningen erhåller bidrag och ersättningar från såväl
kommunala förvaltningar som kommunala bolag. Vi hade gärna sett att det i
ordförandeförslaget från början hade redovisats en helhetsbild kring ekonomiska
förehavanden mellan föreningen och kommunen och dess bolag, såväl hel- som delägda.
Vi väljer sammanvägt att inte gå emot ordförandeförslaget till beslut i detta skede, men
vårt ställningstagande kan komma att förändras när den styrande majoriteten S+V+MP
lagt alla korten på bordet rörande de totala kostnaderna för ”upplevelsesatsningen”.

Jimmy Baker

Petja Svensson

2012-05-31 19:22:10
Voteringsresultat
Ärende: 59. Cirkus Cirkörs lokaler och verksamhetsavtal
Ja:44 Nej:14 Avstår:2
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Inger Ros

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Ja

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

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

Taina Virta

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Anders Arneson

S

Ja

Anders Peterson

M

Nej

Jimmy Baker

M

Ja

Petja Svensson

M

Ja

Catarina Ekeståhl

M

Ja

Lennart Lundell

M

Ja

Christina Tibblin

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Ja

Kia Hjelte

M

Ja

Mattias Franzén

M

Ja

Therese Strömberg

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Haider Raja

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Nej

Stig Bjernerup

FP

Nej

Lars Johansson

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Avstår

Stefan Dayne

KD Avstår

Ulla Ludvigsson

BP

Nej

Lena Karlsson

BP

Nej

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Sikander Butt

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Shafqat Khatana

S

Ja

Daniel Mwaura Njuguna

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Ja

Leif Wirmark

M

Ja

Michael Erikson

M

Ja

Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP Nej
Isak Betsimon

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Therese Kanervainen

SD

Totalt antal röstande:60
Potentiellt antal röstande:60
Vakanta:1

Nej

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-05-07
Ärende 87 Tornet 4 i Norsborg – Antagande av detaljplan samt budget för
genomförande (KS/2012:212, KS/2012:174)
Vi moderater har under flera år påtalat behovet av att bygga fler äldreboenden i Norra
Botkyrka. Vi har även försökt övertala den styrande majoriteten S+V+MP om att det är
viktigt att det finns möjlighet för våra medborgare att kunna göra boendekarriär i sin egen
kommundel.
Med detta förslag till beslut så går man Moderaterna till mötes. Vi välkomnar att det kommer
till stånd ett nytt äldreboende samt att förslaget även därutöver bidrar till att området får en
ännu större blandning av upplåtelseformer samt standard på bostäderna.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

Jimmy Baker

bifalla ordförandeförslaget

Edip Noyan

bp
BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2012-05-31

§ 87
Tornet 4 i Norsborg – Antagande av detaljplan samt budget för genomförande
(KS/2012:212, KS/2012:174)
Vi i BP ser mycket positivt på förslaget till detaljplan för Tornet 4 i Norsborg, som bl a kommer
innebära att det uppförs ett äldreboende inom området, vilket är ett steg i rätt riktning för att få
till stånd en ’mix’ i bebyggelsen.
Det är vår förhoppning att sådan utformning både ska kunna startas upp och få fortsättas med då
det finns och kommer finnas ökat behov av äldreboenden under kommande år.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

Yttrande
Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun (KF/2012:ärende61)
Sverigedemokraterna tycker att det är bra att kommunen försöker bygga upp ett
positivt varumärke. Vi tycker samtidigt att det finns en hel del frågetecken på
hur väl förankrad den är i verkligheten.

Sverigedemokraterna ansluter sig till Tullingepartiets särskilda yttrande.

Sverigedemokraterna

SÄRSKILT YTTRANDE
Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun
Att en kommun har ett starkt varumärke blir allt viktigare. Vill man få människor att bosätta
sig, företag att etablera sig eller besökare som turister är det viktigt med ett starkt och
lockande varumärke. Det är därför bra att kommunen tagit extern hjälp för att se över
varumärkesplattformen.
Vi ställer upp bakom den även om vi anser att den kunnat göras ännu bättre. Vi tycker att
plattformen i huvudsak handla om att Botkyrka är Norra Botkyrka, även om det nämns att det
finns landsbygd också! Den södra kommundelen faller därmed i skymundan, vilket är att
beklaga.
Menar majoriteten allvar med att vi ska ha en sammanhållen kommunen och en kommun som
präglas av ett företagsklimat som är högre än plats 207 av 290 på Svensk Näringslivs ranking,
så borde det vara tydligare i plattformen.
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Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun

På en gruppledarträff tidigare i år fick vi ta del av en bra presentation av arbetet med den nya
varumärkesplattformen. Det är bra att kommunen försöker bygga upp ett positivt varumärke.
Ambitionen är god och det är viktigt att ta reda på vad både invånarna och människor utanför
Botkyrka egentligen tycker. Vad krävs för att människor och företag ska flytta hit? Vad krävs
för att företag ska stanna?
Ett bra varumärke riktar sig till både besökare och investerare och bygger på att sätta
Botkyrka på kartan. Ett bra varumärke ska sticka ut. Vi undrar dock vad som är nytt i den
föreslagna plattformen samt hur det ska marknadsföras?
Vi förstår att varumärkesarbete sker kontinuerligt och ingår som en delmängd av övriga
insatser. Det kan därför finnas svårigheter med att särskilja från övriga kostnader. Det vore
dock intressant att få en riktlinje för hur mycket som arbetet har kostat och vilka kostnader
som detta beräknas medföra i fortsättningen.
Vidare reagerar vi på formuleringar som saknar verklighetsförankring. Att Botkyrka har ett
kreativt näringsliv kan t ex anses provocerande med tanke på att de låga resultaten som
kommunen får i olika mätningar.
Vår önskade position som upplevelsekommun kan också ifrågasättas. Är det verkligen
befolkningens önskan? Ligger Botkyrkas potential i upplevelseindustrin? Är det den
tillväxtmotor som Botkyrka behöver? Det är viktigt att varumärkesarbetet stämmer överens
med verkligheten för att inte uppfattas som något luddigt. Det är helt avgörande om vi vill få
hit fler företag och invånare. I annat fall blir varumärkesarbetet svårt att utvärdera och
motivera. Vidare är det viktigt att politikerna följer perspektiven, annars kvarstår enbart
tomma ord.
En annan viktig aspekt är kontinuitet och målmedvetenhet. Ofta beslutas det om nya
inriktningar, senast i form av en ny flerårsplan och vision för Botkyrka kommun 2011.
Framgångsrik varumärkesuppbyggnad kännetecknas av kontinuitet, både internt och externt.
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

YRKANDE
Svar på motion – Återinför Bokbussen (FP)
I ordförandeförslaget föreslås att motionen ska avvikas och detta på grund av att det i
dagsläget inte finns möjlighet inom de ekonomiska ramarna.
Vi i Folkpartiet tycker det är viktigt att satsa barnen och deras läsande. Det är redan illa att
utlåningen till förskolorna har gått ned. Det understryks vidare med att det i en
tjänsteskrivelse står att ”uppnå lika hög utlåning till förskolan som var möjlig genom
bokbussen är dock svårt eftersom avstånd och tid skapar hinder för pedagogerna”.
Att driva politik handlar om prioriteringar. Vi i Folkpartiet vill prioritera barnen. Majoriteten
tycker uppenbarligen att projekt som Residence Botkyrka där vi skattebetalare försörjer
utländska konstnärer, och diverse olika festivaler är viktigare än våra barns tidiga möten med
böcker.
Det är beklagligt att se att den politiska majoriteten i Botkyrka kommun gör den
prioriteringen. Framförallt är synd för våra barn.
Med hänvisning till det som anförs ovan yrkar Folkpartiet
Att

kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Svar på motion - Höj städstandarden på våra skolor
och anläggningar

Rena och fräscha lokaler är viktigt för alla. Det är inte bara betydelsefullt för de som besöker
kommunens lokaler utan även för personalen som har rätt till en bra arbetsmiljö. Rena lokaler
bidrar till ökad trivsel och till en ökad hälsa för både personal och andra som vistas där.
Dessutom är det ansiktet utåt mot de som besöker Botkyrkas verksamhet.
Många gånger fungerar städningen bra men vi ser samtidigt hur delar av städningen i
Tullinges skolor lämnar mer att önska. Städning är särskilt viktig för dem som är allergiska
och överkänsliga. För dessa personer kan bristfällig städning orsaka ökade besvär. Vidare tror
vi att rena lokaler ger bättre studieresultat. En hög standard bör eftersträvas för att minska
risken för dålig luftkvalitet samt öka möjligheterna till lyckade studier.
Städning är sådant som vi tror att Botkyrkaborna vill att vi ska satsa mer på för att vara en
attraktiv kommun. Renhållningen tjänar många syften som t ex hygieniska,
underhållsmässiga, produktionsfrämjande och estetiska. Vi är inte främmande för att en
upphandling ska avgöra vem som i framtiden ska sköta städningen. Städverksamheten tillhör
inte kommunens kärnverksamhet. Därför tycker vi det kan vara värt att jämföra olika
alternativ. Allt blir dock inte bra bara man lägger ut verksamheten på entreprenad. Nyckeln är
att ta reda på vem som kan utföra de här uppdragen billigast och till bäst kvalitet. Det kan vara
positivt med en konkurrenssituation när det gäller den här typen av verksamheter.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

bp
BOTKYRKAPARTIET

Yrkande
2012-05-31

§ 94
Svar på motion – Snöröjning av kommunens vägar (KS/2011:356)
Vi i BP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär ett bifall till motionen
Det är med stor tillfredsställelse vi har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens svar på vår
motion om förbättrad snöröjning av kommunens vägar.
Nämnden har tidigare tagit fram en standard för vinterväghållning och det är i och för sig
vällovligt.
Vi anser att det dessutom måste finnas en bättre framförhållning/planering och uppdatering för
vinterväghållning, vilket nu ser ut att bli verklighet med en relativt liten ekonomisk insats och till
gagn för botkyrkaborna.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-05-31
Sammanträdestid: 2012-05-31 17:30 - 2012-05-31 20:28
Namn

P

Närv
Klockslag Ersättare
.

Birgitta Mörk S

X

17:30 20:28

Inger Ros

S

X

17:30 20:28

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 20:28

Gabriel Melki S

X

17:30 20:28

Katarina
Berggren

S

X

17:30 20:28

Serkan Köse

S

X

17:30 20:28
Inga-Lill Strömqvist S §
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73

Jens Sjöström S

Jill Melinder

S

X

17:32 20:28
Sikander Butt S § 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73

Ebba Östlin

S

Lars Schou

S

X

17:30 20:28

Arzu Alan

S

X

17:30 20:28

Peter Nyberg

S

X

17:30 20:28

Adnan Issa

S

X

17:30 20:28

Christina
Zedell

S

X

17:30 20:28

Mattias
Gökinan

S

X

17:34 20:28

Maria Gawell
S
Skog

Berit Larsson S § 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

Vakanta ärenden

73
Youbert Aziz

S

X

17:46 20:28

Diana
Hildingsson

S

X

17:30 20:28
Björn Pettersson S § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Jean-Pierre
Zune

S

Taina Virta

S

X

17:30 20:28

Bo Johansson S

X

17:30 20:28

Maria
Mendoza

X

17:30 20:28

S

S

Shafqat Khatana S § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Anna
Gestblom
Bottner

S

Daniel Mwaura Njuguna S
§ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73

Anders
Arneson

S

Robert
Rasmussen

X

17:30 20:28
Lennart Lauberg M § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Edip Noyan

M

Anders
Peterson

M

X

17:30 20:21

Jimmy Baker

M

X

17:30 20:28

Petja
Svensson

M

X

17:30 20:28

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:31 20:28

M

Stefan Löfstad M § 57
Leif Wirmark M § 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73

Dragan Tomic M
Lennart
Lundell

Lars Robin M § 70, 71, 72,
73

X

17:30 20:28

Christina
Tibblin

M

X

17:30 20:28

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 20:28

Kia Hjelte

M

X

17:30 20:12

Mattias
Franzén

M

X

17:30 20:28

Stefan Löfstad M § 68, 69,
70, 71, 72, 73

Natalia
Wrighed

M

Michael Erikson M § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Karin
Nakamura
Lindholm

TU
P

Nils-Bertil Carlson-Estrada
TUP § 58, 59, 60, 61, 62,
57
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73

Carl-Erik
Spelmans

TU
P

Therese
Strömberg

TU
P

X

17:30 20:28

Anders
Thorén

TU
P

X

17:30 20:28

Pierre
Blankenburg

TU
P

X

17:30 20:28

Jörgen
Gustafsson

TU
P

X

17:34 20:28

Deniz Bulduk MP X

17:30 20:28

57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74

MP

Isak Betsimon MP § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Niklas Gladh

MP

Dan Gahnström MP § 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73

Bosse Olsson

MP X

17:30 20:28

Bekir Uzunel

V

X

17:30 20:28

Haider Raja

V

X

17:30 20:28

Bayram
Uludag

Mats
Einarsson

V

X

17:30 20:28

Anna Herdy

V

X

17:30 20:13

Karin Pilsäter FP

X

17:30 20:28

Stig Bjernerup FP

X

17:30 20:28

Lars
Johansson

FP

X

17:30 20:28

Robert
Stenkvist

SD

X

17:30 20:28

Östen
Granberg

SD

X

17:30 20:28

Ronnie Anderson V § 68,
69, 70, 71, 72, 73

Therese Kanervainen SD §
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:32 20:28

Stefan Dayne

KD X

17:30 20:28

Ulla
Ludvigsson

BP

X

17:30 20:28

Lena Karlsson BP

X

17:30 20:28

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-05-31
Sammanträdestid: 2012-05-31 17:30 - 2012-05-31 20:28
Namn

P

Närv. Klockslag

Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:30 20:28

Jens Sjöström S § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

Sikander Butt

S

X

17:30 20:28

Ebba Östlin S § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:30 20:28

Jean-Pierre Zune S § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Berit Larsson

S

X

17:30 20:28

Maria Gawell Skog S § 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Shafqat Khatana

S

X

17:44 20:28

Robert Rasmussen S § 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Emma Collin

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:30 20:28

Anna Gestblom Bottner S § 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Siv Persson Trogen S
Nils Andersson

S

Lennart Lauberg

M

X

17:30 20:28

Edip Noyan M § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Stefan Löfstad

M

X

17:30 20:28

Catarina Ekeståhl M § 57
Kia Hjelte M § 68, 69, 70, 71, 72, 73

Leif Wirmark

M

X

17:30 20:28

Dragan Tomic M § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Christina Lundgren M
Michael Erikson

M

X

17:30 20:28

Natalia Wrighed M § 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Lars Robin

M

X

17:30 20:28

Anders Peterson M § 70, 71, 72, 73

Mikael Hansson

M

X

19:15 20:28

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP

Nils-Bertil CarlsonTUP X
Estrada

18:22 20:28

Karin Nakamura Lindholm TUP § 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73

Isak Betsimon

MP X

17:34 20:28

Bayram Uludag MP § 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Dan Gahnström

MP X

17:30 20:28

Niklas Gladh MP § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Nooshi Dadgostar

V

Ronnie Anderson

V

X

17:30 20:28

Anna Herdy V § 68, 69, 70, 71, 72, 73

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:30 20:28

Helene Wåhleman

FP

X

17:30 20:28

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

X

17:30 20:28

Miriam Bengtsson

KD X

18:00 20:28

Yusuf Aydin

KD

Nils Junker

BP

X

17:30 20:28

Sandra Foltas

BP

X

17:30 20:28

Thomas Löfgren - § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

