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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-26

§1
Svar på interpellation - angående Botkyrka kommuns hemsida (TUP) (KS/2011:480)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201112-15 § en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – angående Botkyrka kommuns hemsida.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§2

Vårsta Centrum - ramavtal förnyat planuppdrag
(KS/2011:239)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Vårsta 1:58 AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 1 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att samhällsbyggnadsnämndens
uppdrag från 2008 att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder på Vårsta 1:58 aktualiseras. Budget för framtagande av detaljplan fastställs till 500
000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till exploateringsavtal och säkerställa att andra avtal som krävs upprättas.
Ny ägare till Vårsta 1:58 AB som omfattar Vårsta Centrum har framfört
önskemål om att återuppta arbetet med den planändring som inleddes genom beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 2008. Målsättningen är skapa
ett levande centrum även på kvällstid, ett bättre fungerande centrum och ett
centrum som markerar sin närvaro. Bolaget har i bifogad ansökan skissat på
möjligheten till tolv våningar till skillnad från den skiss som låg till grund
för planuppdraget 2008 som visar åtta våningar. Kommunen tar inte ställning till detta utan den kommande planprocessen får visa vad som är möjligt
att bygga på platsen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ramavtal som
innebär att bolaget står för kostnader för planläggning. Kommunledningsförvaltningen kommer i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen att
parallellt med planprocessen ta fram ett slutligt exploateringsavtal som reglerar åtaganden i samband med genomförande av detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-16.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-12-14, § 71.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Ulla-B. Ludvigsson (BP), Stefan Dayne (KD), Östen
Granberg (SD) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Petja Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§3
Plan- och bygglovstaxa (KS/2011:479)
Beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för plan- och bygglovverksamheten. Taxan
träder ikraft den 1 februari 2012.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 2 lämnat ett förslag till beslut.
Syftet med förändringen av bygglovtaxan har varit dels att anpassa den till
den nya plan- och bygglagen, dels att förenkla så att avgifterna blir förutsägbara för allmänheten och därmed minska risken för olika kostnadsbedömningar avseende bygglovavgift. Därutöver har taxan också justerats för
att uppnå en bättre kostnadstäckning.
Många bygglovavgifter höjs, men en del ärendetyper får sänkt avgift. För de
vanligaste ärendekategorierna är höjningen mellan 15 och 30 procent.
Ersättning för kommunens detaljplanearbete ska enligt taxan som huvudregel regleras genom avtal mellan en sökande och kommunen. Utgångspunkten är att kostnader faktureras löpande. Den avtalsreglerade planavgiften ska
motsvara kommunens självkostnader för att ta fram detaljplanen.
Avgift för detaljplaneläggning som medger byggrätt för en- och tvåbostadshus ska, av enskilda medborgare, betalas i samband med bygglov. I samband med bygglov får en sökande nytta av den givna byggrätten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-05.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Stefan Dayne (KD) och Anna Herdy (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§4
Samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt reglemente (KS/2011:473)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer för 2012 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 27 i nämndens reglemente:
Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse m.m. får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.
Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 200 000 kronor.
Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny
avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige fastställer årligen de villkor som ska gälla för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt. Beslutanderätten regleras i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 punkt 27. Enligt denna punkt får
samhällsbyggnadsnämnden utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige på de villkor som fullmäktige fastställer varje år förvärva, lösa in, expropriera eller överlåta fastighet eller fastighetsdel samt under motsvarande
förutsättningar upplåta tomträtt, arrende, nyttjanderätt och besluta i ärenden
om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift.
Det innebär till exempel att nämnden kan besluta om köp eller försäljning
av en fastighet så länge beloppet (köpeskillingen) understiger 5 miljoner
kronor. Överstiger köpeskillingen 5 miljoner kronor måste kommunfullmäktige godkänna affären.
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§5
Svar på medborgarförslag - Spola för skridskoåkning vid
Kassmyraskolan (KS/2011:214)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2011-06-16 § 124 ett medborgarförslag –
Spola för skridskoåkning vid Kassmyra skola.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2011-10-31 § 102,
utbildningsnämnden 2011-10-20 § 100 och kultur- och fritidsnämnden
2011-10-31 § 102.
Sammanfattning

Tekniska nämnden konstaterar att det kan vara ett relativt omfattande åtagande både resurs- och kostnadsmässigt att anlägga och underhålla naturisbanor. Nämnden vill dock öppna upp för Kassmyra föräldraförening att i
egen regi spola för skridskoåkning under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden är överens om det.
Enligt utbildningsnämnden är det positivt ur ett skolperspektiv om Kassmyraskolans grusplan spolades och snöröjdes, men gör sammantaget bedömningen att det inte är rimligt i proportion till den relativa stora arbetsinsatsen
och kostnaden det skulle innebära.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget, men anför samtidigt att spontanidrott är viktigt och att en plan bör tas fram med berörda förvaltningar för hur kommunen ska arbeta med spontanidrott vintertid.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar också att det idag inte finns beredskap vare sig i form av utrustning eller organisation för att spola upp is på
Kassmyraskolans grusplan.
Kommunstyrelsen vill, i likhet med tekniska nämnden, pröva möjligheten
att Kassmyra Föräldraförening erbjuds att i egen regi spola för skridskoåkning när temperaturen så tillåter. Om en sådan överenskommelse kan nås
med föräldraföreningen ska kommunen låna ut manuell utrustning för spolning och skottning samt stå för vattenkostnaderna.
Yrkande

Mattias Gökinan (S) yrkar, mot bakgrund av en felskrivning i kommunstyrelsens protokoll i ärendet, att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska vara besvarat.
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Petja Svensson (M), Dan Gahnström (MP) och Yngve R K Jönsson (M) yrkar bifall till Mattias Gökinans (S) ändringsyrkande.
Proposition

Ordföranden ställer förslagen mot varandra:
1. Kommunstyrelsens förslag enligt protokoll och utsänt förslag
2. Kommunstyrelsens reviderade förslag enligt yrkandet från
Mattias Gökinan (S)
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet från Mattias Gökinan (S), dvs. att medborgarförslaget
ska vara besvarat.
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§6
Svar på motion - Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv
fritid (M) (KS/2011:245)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0616 § 125 en motion – Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. Motionären föreslår att berörda förvaltningar ges i ”uppdrag att utarbeta en modell, samt uppskattad kostnad, för att subventionera deltagandet för barn till
fattiga föräldrar i idrottsföreningar samt Kulturskolan”.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-10-31 § 103 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det redan idag finns ett riktat
ekonomiskt bidrag från socialnämnden med 2 500 kronor per barn och år
avseende barn som lever i familjer med långvarigt bidragsberoende.
Vidare pekar nämnden på att det finns ett varierat utbud av fritidsaktiviteter
som är avgiftsfria. Från och med 2012 sänks avgifterna vid Botkyrka kulturskola och subventionen av deltagaravgifterna ökar hos Cirkus Cirkör och
Alby Fejm.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Yngve R K Jönsson (M), Kia Hjelte (M) och Petja
Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Mattias Gökinan (S), Lars Johansson (FP) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska vara besvarad.
Propositionsordning

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

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§7
Svar på motion - Humanitär hjälp till Gazas folk (V)
(KS/2011:83)
Beslut

Motionen bifalls.
Tilläggsyrkandet avslås.
Reservation

Samtliga ledamöter för (FP), (KD) och (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Samtliga ledamöter för (BP) och (TUP) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
Mats Einarsson m fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-02-24 § 30 en motion – Humanitär hjälp till Gazas folk. Motionärerna
föreslår att ”Botkyrka kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar
vilka möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används
men som kan komma till nytta i Gaza”.
Genom lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:407) har kommuner
och landsting fått vissa befogenheter även på det internationella området.
Till ett land som får statligt bistånd får en kommun lämna bistånd i form av
utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får ges endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Direkta penninggåvor är inte tillåtna.
Till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får utrustning lämnas som
kommunen inte längre behöver i sin verksamhet. Det betyder att utrustningen faktiskt finns hos kommunen och har använts i den kommunala verksamheten. I skälig omfattning får medel användas för att transportera och ställa i
ordning utrustningen.
Västbanken och Gaza uppbär bistånd från Sverige genom SIDA.
Motionen föreslår att vi ska inventera vilka möjligheter det finns att i samarbete med Ship to Gaza skänka materiel till Gaza. Det finns praktiska svårigheter med att få till stånd ett sådant samarbete, framförallt när det gäller
lagerhållningen. För att idén ska vara logistiskt möjlig förutsätter det att
kommunen kan få till en samverkan med en frivillig organisation som i sin
tur tar på sig ansvaret att samordna men även sköta de praktiska omständigheterna. Därför bör inventeringen av vilka möjligheter som finns bland annat omfatta att kartlägga samt ta kontakt med lämpliga samverkansorganisationer.
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar i ett yttrande 2011-11-04 att det
inte finns några juridiska hinder för att skänka utrustning till Gaza. Kommunledningsförvaltningen lämnar dock inget förslag till beslut.
Yrkande

Mats Einarsson (V), Serkan Köse (S), Bosse Olsson (MP) och Deniz Bulduk
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska bifallas.
Lars Johansson (FP), Benny Ferdinandsson (FP) och Stig Bjernerup (FP)
yrkar avslag till motionen, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och avger
ett tilläggsyrkande, bilaga. Mats Einarsson (V) yrkar avslag till (SD):s
tilläggsyrkande.
Aram El Khoury (KD) och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag till motionen,
bilaga
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer huvudförslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande tilläggsyrkandet under
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§8
Anmälningsärenden (KS/2012:8)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

- informera om våra fridlysta växter, dnr KS/2010:245
Beslut: bifall
- informationstavlor om flora och fauna vid Tullingesjön, dnr KS/2010:254
Beslut: besvarat
- parkeringstider längst Katrinebergsvägen 98 – 104, dnr KS/2010:449
Beslut: besvarat
- ändra tillåten parkeringstid i Tullinge Trädgårdsstad, dnr KS/2011:148
Beslut: bifall
- Uttrans järnvägsstation, dnr KS/2011:212
Beslut: besvarat
- linbana från Uttran över Hågelby till Alby, dnr KS/2011:213
Beslut: besvarat
- sänk hastigheten på Flottiljvägen, dnr KS/2011:243
Beslut: besvarat
- bygg en bred trappa med barnvagn/rullatorramp i slänten vid övergångsstället Prästgårdsvägen/Hemmansvägen, dnr KS/2011:318
Beslut: besvarat
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§9
Valärenden (KS/2012:10)
Följande avsägelser har inkommit:
Stefan Andersson (M), ersättare i kommunfullmäktige
Margareta Midér (S), ledamot i kommunens revisorer
Margareta Midér (S), revisorssuppleant i Södertörns Fjärrvärme AB
Margareta Midér (S), revisorssuppleant i Södertörns Energi AB
Ahmed Nuru Hussen (MP), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och begär hos Länsstyrelsen
ny sammanräkning efter Stefan Andersson (M) samt beslutar om följande
fyllnadsval:
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
Siv Persson-Trogen (S)
Norrskensbacken 5, 6 tr
146 46 :TULLINGE
Övriga val bordläggs
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Nathalie Andersson (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (M)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Annika Nyberg Titialii (M)
AB ALFÅGELN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Annika Nyberg Titialii (M)
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BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2015-06-30
Ledamot och vice ordförande efter Annika Nyberg Titialii (M)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2014-12-31
Ledamot efter Margareta Midér (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)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
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§ 10
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- stoppa buskörningen på de gamla landningsbanorna i Rikstens Friluftstad
(FP), dnr KS/2012:25
- dagverksamhet för dementa på Kärsdala äldreboende i Tullinge (BP),
dnr KS/2012:45
- angående återupprättad arbetslinje (S), dnr KS/2012:50
- en handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka (S),
dnr KS/2012:51
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§ 11
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:
- kombinerad anslagstavla och områdesorienteringstavla i/intill Tullinge
torg, dnr KS/2011:496
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- gallra i skogsparti bakom Morgonvägen, dnr KS/2011:497
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- ge tillstånd för offentligt böneutrop, dnr KS/2012:16
Besvaras av kommunfullmäktige
- förbud mot fyrverkerier i bostadsområden – 2 förslag, dnr KS/2012:17
Besvaras av kommunfullmäktige
- övergångsställe vid korsningen Flädervägen – Södra Parkhemsvägen,
dnr KS/2012:27
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- rensa den skräpiga Tullingenaturen, dnr KS/2012:28
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- förbättra tillgängligheten för besökare till den s k Flottsbroskogen,
dnr KS/2012:30
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- inrätta ett katthem i Botkyrka, dnr KS/2012:46
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
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§ 12
Enkel fråga (KS/2012:29)
Beslut

Den enkla frågan får ställas.
Frågan är besvarad.
Sammanfattning

Petja Svensson (M) ställer en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Mattias Gökinan (S) – säkerheten på Alby bibliotek.
Mattias Gökinan (S) besvarar den enkla frågan.
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§ 13
Ny interpellation (KS/2012:53)

Beslut

Interpellationen överlämnas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande för
besvarande vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

- gångtrafikanters säkerhet kring Tullinge centrum (M), dnr KS/2012:53
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SÄRSKILT YTTRANDE

Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag
I detta tidiga skede så ställer sig Folkpartiet bakom planuppdraget i rubricerat ärende. När
frågan var uppe för behandling förra gången i oktober 2008 så hade Folkpartiet invändningar
mot att man planerade att bygga ett åttavåningshus i Vårsta Centrum. Nu finns det planer på
ett tolvåningshus. Folkpartiet anser dock, som det sägs också i ordförandeförslaget, att vi i
nuläget inte tar ställning till om det går att bygga ett så pass högt hus i Vårsta Centrum. Det
får planprocessen avgöra.
Folkpartiet är dock positivt till att Vårsta Centrum förnyas såväl vad gäller nya bostäder som
kommersiell verksamhet. Vi vill också passa på att i detta skede skicka med frågan om det
skulle vara möjligt att uppföra bostäder i centrum för äldreboende. Bristen på platser inom
äldreboenden är stor i hela kommunen och i synnerhet i Vårsta/Grödinge.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09
Ärende 1

Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag
(KF/2011:239)

Vi moderater ser positivt på en nybyggnation med fler bostäder i Vårsta Centrum. Läget
är idealiskt med tanke på närheten till skola, förskola, allmänna kommunikationer och,
inte minst, den fantastiska naturen som Grödingelandet har att erbjuda.
En exploatering med fler nya och fräscha bostäder i attraktivt läge skulle kunna bidra
till ett framtida bättre centrum, som kanske också på sikt kan resultera i att
kommundelen får en bibehållen eller t.o.m. bättre samhällsservice än som är fallet idag.
Det skulle även kunna locka andra former av verksamheter såsom exempelvis apotek,
butiker, café m.m. som kan erbjuda god service till medborgarna.
Detta ger förutsättningar för att göra Vårsta och Grödinge mer attraktivt, samtidigt som
det även skapar en mer levande miljö i centrum även då affärsverksamheterna har
stängt. Det ger också en god möjlighet för att exempelvis kunna bo kvar i kommundelen
om familjesituationen förändras eller att man blir äldre och inte själv orkar eller vill
underhålla ett eget hus.
Vi moderater har tidigare efterlyst att man borde bygga eller anpassa fler lägenheter till
äldre (eller de med särskilda behov) i Vårsta. Detta så att alla, oavsett ålder och/eller
vårdbehov, ska kunna bo kvar i Vårsta/Grödinge även när man blivit gammal och är i
behov av omsorg. Fler bostäder i Vårsta Centrum skulle kunna bidra till detta.

Jimmy Baker

Petja Svensson

Sid 1

bp
BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2012-01-26

Vårsta Centrum – ramavtal förnyat planuppdrag (KS/2011:239)
Vi i BP ställer oss bakom kommunstyrelsens förslag till ramavtalet med Vårsta 1:58 AB om
förnyat planuppdrag för Vårsta Centrum.

Det är positivt att Vårsta centrum kan få utvecklas till en mer levande miljö som också skapar
trygghet för både boenden och besökanden i centrumet.
Här vill vi även framhålla att planeringen av fler bostäder i ett centrum med befintlig service är
av mycket stor vikt, då natur och miljö fortsätter att vara tillgänglig för invånarna, vilket vi
framfört tidigare i annat ärende, (Hallunda gård).
Vi anser därutöver att man i det fortsatta arbetet med planuppdraget även bör kunna planera
lägenheter för äldreboenden, vilket kommer bli en allt mer angelägen fråga med tanke på
ålderstrukturen både i Grödinge och i kommunen i övrigt.

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09
Ärende 2

Plan- och bygglovstaxa (KS/2011:374)

Vi står i grunden bakom förslaget till den nya taxan för plan- och
bygglovsverksamheten. En högre kostnadstäckningsgrad som innebär att vi nu lägger
oss närmare övriga kommuner i länet är ingen orimlighet.
Frågan är bara om samtliga prishöjningar kommer att upplevas som rimliga sett ur våra
kommuninvånares ögon? En kommun med länets högsta kommunalskatt, tillsammans
med Värmdö (som sänkte skatten inför 2012), bör kanske ha lägre avgifter än länets
borgerligt styrda lågskattekommuner?
Botkyrka har dessutom en väsentligt lägre inkomst och skattekraft per hushåll än många
av de andra länskommunerna som nu anpassar sig till SKL:s icke bindande
rekommendationer. Är det då verkligen rimligt att vissa avgifter höjs från t.ex. 3000 kr
till 9000 kr?
Med en låg kommunalskatt, samt en högre grad av självfinansiering genom avgifter, så
växer hushållens ekonomiska självbestämmande och frihet. Man väljer därigenom själv
vad ens större ekonomiska handlingsutrymme ska användas till. Sålunda minskar
individens beroende av att det offentliga - samt framför allt av att politiker klåfingrigt
vill påverka ens val och kontrollera ens skattemedel.
Men en högskattekommun som Botkyrka har inte samma handlingsutrymme som andra
kommuner i länet då en så stor del av medborgarnas skattemedel redan tas i anspråk.

Jimmy Baker

Edip Noyan

SÄRSKILT YTTRANDE

Svar på motion – Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv fritid
Folkpartiet har inget annat yrkande än majoriteten i detta ärende. Vi vill inledningsvis
konstatera att det är en viktig fråga som motionären tar upp, nämligen att fler barn ska kunna
få en aktiv fritid.
Att det som det sägs i motionen låta subventionera så att fattiga barn får terminsavgiften
betald när man är med i en förening kan låta bra men det är en lösning som reser flera frågor.
För det första så innebär alltid lösningar som inbegriper kostnads- eller inkomsttak att
marginaleffekter kan uppstå. Att vara med i en förening kräver många gånger också
utrustning. Innebär en kommunal subvention att även t ex fotbollsskor eller hockeyutrustning
ska vara gratis för fattiga barn?
Folkpartiet anser att denna fråga bör diskuteras inom ramen för en annan utformning av
bidragssystemet inom kultur och fritid. Kan detta utformas på ett sätt så att än mer stöd än
idag inriktas till föreningsverksamhet för barn och ungdomar så kommer det att innebära att
medlemsavgifterna hålls nere vilket innebär att fler barn har råd att vara med i en förening.

YRKANDE

Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (V)
Förslag till beslut
Motionen avslås

Motivering
Den rödgröna majoriteten i Botkyrka kommun vill skicka inventarier och annat som blir över
vid kommunala renoveringar till Gazaremsan. Det är förvånande. Vi motsätter oss detta.
Det finns två grundläggande skäl.
För det första är standarden på utrustning och inventarier generellt i kommunens
verksamheter inte så hög att väl fungerande utrustning, så väl fungerande att det kan anses
befogat att transporteras långa sträckor till höga kostnader, kan utrangeras. Och sådan
utrustning som inte kan finna annan användning i kommunens verksamheter bör kunna
skänkas/säljas billigt till mottagare utan transportkostnader. För det är väl inte rent skräp man
avser transportera?
För det andra är utrikespolitik inte en kommunal fråga. Det är inte rimligt att Botkyrka
kommun tar ställning för att stödja Hamas.
Det finns många organisationer som idkar biståndsverksamhet i Sverige. Det är bra och
viktigt. Att skicka pengar eller varor via till exempel Röda Korset, Rädda Barnen eller Action
Aid innebär att pengarna kommer behövande till del, såväl vid naturkatastrofer, konflikter
som för långsiktig utveckling. Att skicka varor till Gazaremsan är något annat. Området styrs
med järnhand av Hamas, en väpnad milis som Sverige och EU har satt upp på listan över
terroristorganisationer. Hamas främsta bidrag till eftervärlden är mängder av
självmordsattacker och raketbeskjutning i tusental mot civila samhällen i Israel. Palestinierna
som lever på Gazaremsan förtrycks av Hamas. Det kan inte opponera sig och har inte några
politiska alternativ.
Vi anser således att långa transporter av utrangerad kommunal utrustning är ett i sig dåligt
förslag och att kommunen inte bör ta ställning för att stödja Hamas.

Yrkande:
Angående motion ”Humanitär hjälp till Gazas folk (V)”
Vänsterpartiet har föreslagit att Botkyrka kommun ska inleda ett
samarbete med Ship to Gaza. De vill se över vilka möjligheter som
finns att skänka material som inte längre används av kommunen
men som skall kunna komma till nytta i Gaza. Vi yrkar avslag på
föreliggande motion.
Sverigedemokraterna anser att tanken att hjälpa folk på plats är
bra och är också i linje med vad Sverigedemokraterna
förespråkar. Därför ser vi gärna ett nytt mer seriöst och
genomtänkt förslag till hjälp för folk i tredje världen men även till
människorna i Gazaremsan (även om det torde finnas hundratals
miljoner ännu fattigare människor i Afrika och delar av Asien).
Vi vänder oss starkt emot ett kommunalt samarbete med Ship to
Gaza. Att använda sig av Ship to Gaza har mer karaktären av
politisk markering än att på allvar hjälpa fattiga och politiskt
utsatta människor i Gaza, som styrs hårdhänt av Hamas. Hamas
som av EU är uppsatt på listan över terroristorganisationer.
Vi har inte på kommunal nivå kompetens eller andra
förutsättningar att rätt bedöma vilken hjälp eller hur hjälpen
skall administreras. Detta förstärker ytterligare intrycket av ett
förhastat projekt. Vi är heller inte emot principen att överbliven
eller kasserad utrustning, i den mån det rör sig om hyggligt
andvändbart material, skickas till delar av världen där det kan
komma till användning. Tvärtom kan man se detta som en typ av
kretslopp.
Vi anser att vi behöver arbeta fram en policy hur kommunens
överblivna material skall hanteras. Vi vill dessutom att hjälp sker
via föreningar/organisationer som finns organiserade i respektive
område, och inte genom Ship to Gaza.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunledningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till vilka organisationer som ska
ingå som partners i denna fråga (t.ex. Röda Korset, Rädda Barnen
och andra lokala ideella organisationer) och som skulle kunna ta
del av överblivna inventarier etc, och att administrera dessa till
behövande.

Sverigedemokraternas förslag:
- Att ge kommunledningen uppdrag att ta fram en allmän
policy angående samarbetspartners och hantering vid
skänkande av inventarier etc. till andra delar av världen.
- Att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion.

Botkyrka 2012-01-20

Östen Granberg
Östen Granberg, gruppledare (SD)

YRKANDE
Kommunfullmäktige

Ärende: 6 Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (V) (KS/2011:83)
För oss kristdemokrater är solidaritet med utsatta människor – oavsett var på jorden de bor - en
ovärderlig del av vår ideologi och politik. Vi vill aktivt verka för att människor och länder ska kunna
lyfta sig ur fattigdom och få ta del av mänskliga rättigheter i praktiken.
Samtidigt har vi ett tydligt ansvar att se till att hjälpen vi ger är konkret, inte faller i orätta händer, samt
att det åstadkommer reella resultat. Detta vill vi starkt betona!
Ett uttalat syfte för Ship to Gaza är att utmana den israeliska sjöblockaden mot Gaza. Med på fartyget
finns svenska och internationella aktivister. Det är med andra ord tal om såväl en hjälpsändning som en
politisk manifestation.
Vidare har FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon varnat för att Ship to Gaza kan provocera fram en
onödig konfrontation och Israel kommer dessutom inte att släppa igenom Ship to Gaza. Vad som
händer är omöjligt att veta.
Gaza får idag bistånd och humanitär hjälp från många stora biståndsorganisationer. Dessutom kommer
en väsentlig del av allt nödvändigt redan in via Israel och den öppna gränsövergången i Rafah.
Vi Kristdemokrater menar att kommunen, genom samarbetet med Ship to Gaza, ger sig in i
utrikespolitiken, som uteslutande är en statlig angelägenhet och därmed inte ligger inom den
kommunala kompetensen. Dessutom kan detta uppfattas som en opinionsyttring eller ett aktivt
ställningstagande i en mångfacetterad och infekterad konflikt som inte heller är en kommunal
angelägenhet.
Mot bakgrund av ovan stående
- yrkar vi avslag till motionen.

Botkyrka 2012-01-26

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

09 § 7 Yrkande (KD) Ship to Gaza

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-01-09

Ärende 6

Svar på motion – Humanitär hjälp till Gazas folk (KF/2011:83)

Vi kommer inte att uttrycka några politiska värderingar kring Ship to Gaza och de mål
som den organisationen hoppas att uppnå i sina aktioner gentemot staten Israel, då den
diskussionen inte hör hemma vare sig i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige.
Däremot kan vi se hur behovet från kommunens sida finns att, på ett vällovligt sätt,
kunna se till att exempelvis uttjänt kontorsmaterial kan få göra nytta på andra platser där
tillgången till sådant material är mera begränsad.
Vi skulle därför vilja se att kommunledningsförvaltningen ser över hur vi årligen skulle
kunna genomföra det som motionärerna föreslår. Vi bör dock inte binda upp oss vid ett
land, eller en organisation, det finns många som skulle kunna behöva hjälpsändningar
från Botkyrka kommun.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Sid 1

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-01-26
Sammanträdestid: 2012-01-26 17:30:07 - 2012-01-26 20:42:50
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:30 20:42

Inger Ros

S

X

17:30 20:42

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 20:42

Gabriel Melki

S

X

17:30 20:42

Katarina
Berggren

S

X

17:30 20:42

Serkan Köse

S

X

17:30 20:42

Jens Sjöström

S

X

17:37 20:42

Jill Melinder

S

Björn Pettersson S § 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ebba Östlin

S

Berit Larsson S § 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Lars Schou

S

Arzu Alan

S

Peter Nyberg

S

X

17:30 20:42

Adnan Issa

S

X

17:30 20:42

Christina Zedell

S

X

17:30 20:42

Mattias Gökinan S

X

17:44 20:42

Maria Gawell
Skog

S

X

17:30 20:42

Youbert Aziz

S

X

17:30 20:42

Diana
Hildingsson

S

X

17:30 20:42

X

17:30 20:42
Daniel Mwaura Njuguna S § 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Shafqat Khatana S § 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Vakanta ärenden

Jean-Pierre Zune S

X

17:30 20:37

Taina Virta

S

X

18:33 20:42

Bo Johansson

S

X

17:30 20:42

Maria Mendoza

S

Robert
Rasmussen

S

Anna Gestblom
Bottner

S

Anders Arneson S
Edip Noyan

12, 13
Nils Andersson S § 1, 2, 3

Inga-Lill Strömqvist S § 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13
X

17:43 20:42
Siv Persson Trogen S § 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

X

17:30 20:42
Lennart Lauberg M § 2, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

M

Anders Peterson M

X

17:30 20:42

Jimmy Baker

M

X

17:30 20:42

Petja Svensson

M

X

17:30 20:42

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:06 20:42

Dragan Tomic

M

X

17:30 20:42

Lennart Lundell

M

X

17:30 20:42

Christina Tibblin M

X

17:30 20:42

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 20:42

Kia Hjelte

M

X

17:30 20:42

Mattias Franzén

M

X

17:30 20:42
Michael Erikson M § 2, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Natalia Wrighed M
Karin Nakamura
TUP X
Lindholm

Leif Wirmark M § 1, 2

17:30 20:42

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:31 20:42

Therese
Strömberg

TUP X

17:30 20:42

Anders Thorén

TUP X

17:30 20:42

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 20:42

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:30 20:42

Deniz Bulduk

MP X

17:30 20:42

Bayram Uludag

MP X

17:30 20:42

Niklas Gladh

MP

Bosse Olsson

MP X

17:30 20:42

Bekir Uzunel

V

17:30 20:42

Haider Raja

V

Mats Einarsson

V

X

17:30 20:42

Anna Herdy

V

X

17:30 20:42

Karin Pilsäter

FP

X

17:32 20:42

Stig Bjernerup

FP

X

18:18 20:42

Lars Johansson

FP

X

17:31 20:42

Robert Stenkvist SD

X

17:30 20:42

Östen Granberg

X

17:30 20:42

Håkan Borg

SD

Dan Gahnström MP § 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

X

Ronnie Anderson V § 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13

SD

Aram El Khoury KD X

Benny Ferdinandsson FP § 1, 2

17:59 20:42

Stefan Dayne

KD X

Ulla Ludvigsson BP
Lena Karlsson

BP

X

17:30 20:42
17:30 20:42
Nils Junker BP § 2, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-01-26
Sammanträdestid: 2012-01-26 17:30:07 - 2012-01-26 20:42:50
Namn

P

Inga-Lill Strömqvist S
Hamza Bal

Närv. Klockslag

Tjänstgör för

X

17:30 20:42

Maria Mendoza S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

S

Aydan-Sedef Özkan S
Sikander Butt

S

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:30 20:42

Jill Melinder S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Berit Larsson

S

X

17:30 20:42

Ebba Östlin S § 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Shafqat Khatana

S

X

19:54 20:42

Maria Gawell Skog S § 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Emma Collin

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:30 20:42

Arzu Alan S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Siv Persson Trogen

S

X

17:30 20:42

Anna Gestblom Bottner S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13

Nils Andersson

S

X

17:33 20:42

Taina Virta S § 1, 2, 3

Lennart Lauberg

M

X

17:30 20:42

Edip Noyan M § 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Stefan Löfstad

M

Leif Wirmark

M

X

17:30 20:42

Catarina Ekeståhl M § 1, 2

Christina Lundgren

M

Michael Erikson

M

X

17:30 20:42

Natalia Wrighed M § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Lars Robin

M

X

17:30 20:42

Stefan Andersson

M

Elisabet Thorén

TUP

Agneta Hallberg

TUP

Anders Markie

TUP

Isak Betsimon

MP

Dan Gahnström

MP X

17:30 -

Niklas Gladh MP § 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

20:42

10, 11, 12, 13

Nooshi Dadgostar

V

Ronnie Anderson

V

X

17:30 20:42

Haider Raja V § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:30 20:42

Stig Bjernerup FP § 1, 2

Helene Wåhleman

FP

X

17:30 20:42

Thomas Löfgren

SD

Sarab Yalda

SD

Miriam Bengtsson

KD X

18:10 20:37

Caroline Blom

KD X

17:41 20:42

Nils Junker

BP

X

17:30 20:42

Sandra Foltas

BP

X

17:32 20:42

Lena Karlsson BP § 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

