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§ 128
Svar på interpellation - Botkyrkabyggens deltagande i Socialdemokraternas valborgsarrangemang i Storvreten (FP)
(KS/2011:194)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Benny Ferdinandsson (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26 § 102 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Botkyrkabyggens deltagande i Socialdemokraternas valborgsarrangemang i
Storvreten.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs.

2[34]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-29

§ 129
Svar på interpellation - Tumba äldreboende (M)
(KS/2011:218)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-26 §
102 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Tumba äldreboende.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Katarina
Berggren (S) interpellationen.
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§ 130
Svar på interpellation - stöd i livets slutskede (M)
(KS/2011:219)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-26 §
102 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Stöd i livets slutskede.
Vid dagens sammanträde besvarar vård- och omsorgsnämndens ordförande
Gabriel Melki (S) interpellationen.
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§ 131
Svar på interpellation - hur ser investeringarna ut för idrotten i Botkyrka kommande år? (M) (KS/2011:247)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Petja Svensson (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0616 § 126 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – hur ser investeringarna ut för idrotten i Botkyrka kommande år?
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Katarina
Berggren (S) interpellationen.
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§ 132
Tegelstenen i Slagsta - antagande av detaljplan och budget
för genomförande (KS/2011:295, KS/2011:275)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för genomförande av
detaljplanen.

2.

Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Tegelstenen, Slagsta
(54-50)

Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 172 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fastställde 2009-10-05 § 202 ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för enskilda tomter för
villabebyggelse mellan befintlig bebyggelse vid Lavendelvägen och Tegelängsvägen i Slagsta.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 21 juni 2011 detaljplan för kvarteret Tegelstenen, Slagsta (54-50) till kommunfullmäktige
för antagande. Detaljplanen innehåller 19 tomter för friliggande villor längs
en ny lokalgata.
Kommunen äger marken i området och kommer att sälja tomter för villabebyggelse när vatten, avlopp och vägförsörjning samt fastighetsbildning är
klar. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vattenoch avlopp och den nya bebyggelsen kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Upphandling av entreprenader för de allmänna anläggningarna genomförs parallellt med fastighetsbildningen och så att utbyggnad kan
ske under sommarhalvåret 2012. Försäljning av tomterna sker via upphandlad mäklare och bedöms kunna starta under senhösten 2012, beroende på när
det bedöms lämpligt med tanke på eventuellt snötäcke.
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
upprättat ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet
ger ett totalt kalkylerat överskott om cirka 8 miljoner kronor efter nedlagda
kostnader för allmänna anläggningar dragits av från bedömda intäkter från
försäljning av tomterna. Kommunens driftkostnader för skötsel av de nya
allmänna anläggningarna inom området blir cirka 80 000 kronor per år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-07-22.
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Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2011-06-21 § 162 och
överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat förslag till budget för genomförande.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Edip Noyan (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar att ärendet ska återremitteras, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet och att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige

Protokollsutdrag från klimat- och planeringsberedningen 2011-08-17 § 35
Kommunledningsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-07-22
Bilaga till tjänsteskrivelse - projektkalkyl
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 162
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-06-07
Detaljplan för kvarteret Tegelstenen
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utställningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Komplettering till samrådsredogörelsen
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§ 133
Bergfotsvägen i Tumba - ramavtal och planuppdrag
(KS/2011:199)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med tvåårig option på markanvisning till SW Projektutveckling AB för ett markområde vid Bergfotsvägen.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för ungdomsbostäder vid Bergfotsvägen i Tumba.
Budget för framtagande av detaljplan fastställs till 500 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till markanvisningsavtal och säkerställa att andra erforderliga avtal upprättas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 173 lämnat ett förslag till beslut.
SW Projektutveckling AB har inkommit med ansökan om markanvisning
gällande en tomt vid Bergfotsvägen i Tumba. Avsikten är att bygga tre flerbostadshus om cirka 90 lägenheter på 1 och 2 rum och kök mellan 37 och 50
kvadratmeter. Lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Målgruppen är
ungdomar som ska komma in på bostadsmarknaden. Önskemålet är att marken upplåtes med tomträtt. Bolaget avser att genomföra projektet tillsammans med Vestigia Fastigheter AB.
Kommunledningsförvaltningen har under något års tid haft kontakt med bolaget för att hitta ett grundförslag som klarar de utmaningar tomten har i
form av sämre solförhållanden och bullerstörning. Förvaltningen bedömer
att bolagets förslag nu kan prövas under en planprocess. Ett ramavtal har
upprättats som ger bolaget en tvåårig option på marken. Avtalet reglerar
också åtaganden och kostnader under planprocessen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-10.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
Yrkanden

Peter Nyberg (S), Jimmy Baker (M), Youbert Aziz (S), Anna Herdy (V) och
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 134
Näs by - ramavtal och planuppdrag (KS/2011:252)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Aquab AB.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen beslutar följande för egen del, under förutsättning att ramavtalet vinner laga kraft:
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ändrad detaljplan för Näs by i Grödinge.
Kommunstyrelsen fastställer budget för detaljplanen till 350 000 kronor.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till erforderliga avtal.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 174 lämnat ett förslag till beslut.
Aquab AB inkom 2010-10-18 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus, maskinhus och stall inom Näs by i Grödinge. Ansökan
avslogs då samhällsbyggnadsförvaltningen anser att utbyggnaden bäst prövas i en detaljplaneprocess som tar ett helhetsgrepp i fråga om klungbyns
riksintresse för kulturminnesvården.
I kommunens kulturmiljöinventering är Näs by klassad som en helhetsmiljö
som är viktig att bevara. I översiktsplanen framgår att kommunen vill agera
för att bevara den befintliga byn.
Bolaget önskar, efter samråd med kommunen och länsstyrelsen, att få frågan
om en varsam utbyggnad av byn prövad. Målsättningen är att bygga på platser där byggnader tidigare funnits i bystrukturen från 1600- och 1700-talet. I
övrigt ska det prövas om en ytterligare varsam förtätning och ny vägdragning med anslutande parkering kan ske. Målsättningen är att skapa utrymmen för olika aktiviteter så som till exempel ridning, konstateljé och hudvård. Allt för att göra det möjligt att både kunna bo och arbeta i byn.
Länsstyrelsen i Stockholms län har uttryckt en vilja att helt eller delvis stå
för en kulturgeografisk analys av området. 1993 tog Stockholms Länsmuseum fram en bebyggelsehistorisk utredning med råd och anvisningar för
vård av byggnaderna i Näs by. Den kan ligga till grund för analysen. Övriga
kostnader för planläggning ska ägaren till Näs by stå för, vilket regleras i bifogat förslag till ramavtal.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-10.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
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§ 135
Avfallsplan och renhållningsföreskrifter - antagande
(KS/2011:26)
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till ny renhållningsordning för Botkyrka
kommun.
De tjänstgörande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som ingår i
styrelsen för SRV återvinning AB deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 175 lämnat ett förslag till beslut.
Ägarkommunerna till SRV återvinning AB har tillsammans med sitt bolag
tagit fram ett förslag till ny, gemensam så kallad renhållningsordning. En
sådan består av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Alla kommuner
är skyldiga att ha en aktuell renhållningsordning.
Avfallsplanen och föreskrifterna är inriktade på att minska avfallsmängderna, sortera ut och återvinna olika material och matavfall, få bort farligt avfall, ha nöjda kunder och utveckla klimatsmarta transporter.
Förslaget har varit utställt under mars månad, på det sätt som reglerna i miljöbalken kräver.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-07-11.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger en justerad skrivning av
avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
Yrkande

Katarina Berggren (S) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 136
Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy (KS/2011:320)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner den avvikelse mot finanspolicyn som
kommunledningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2011-08-24.
Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen får avvika mot gällande
finanspolicy när det gäller kapitalbindning och räntebindning. Avvikelser
får ske till och med 15 januari 2012.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 176 lämnat ett förslag till beslut.
I kommunens finanspolicy som kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §
109 finns angivet att kapitalbindningen för kommunens upplåning ska ligga
mellan 1,5 och 5 år. För närvarande ligger den genomsnittliga kapitalbindningen på 1,34 år. Anledningen till detta är att kommunen före sommaren
fört diskussioner med Södertörns Energi AB om lösen av det lån som kommunen lämnat i form av en revers i samband med försäljningen av aktierna i
Södertörns Fjärrvärme AB. Med hänsyn till den nya lagstiftning som infördes 1 januari 2009 och som innebär en begränsning av avdragsrätten för den
här typen av lån, har bolaget framfört en önskan om att lösa lånet vid årsskiftet.
Lånet uppgår till 675 miljoner kronor och löper enligt reversen fram till
2011-12-31. Om kommunen erhåller denna summa vid årsskiftet är det naturliga att lösa några av kommunens lån i samband med detta. Vi anser därför att det är önskvärt att kommunen i avvaktan på detta ökar antalet lån
med kort kapitalbindning så att vi har tillräckligt hög andel lån som kan lösas vid årsskiftet.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige ska godkänna den nuvarande avvikelsen i förhållande till finanspolicyn samt medge att vi fram till mitten av
januari 2012 kan fortsätta att ha en avvikelse för såväl kapitalbindning som
räntebindning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-24.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jimmy Baker (M) yrkar att ”kan” ska ersättas med ”ska” i följande mening i
sammanfattningstexten: ”Vi anser därför att det är önskvärt att kommunen i
avvaktan på detta ökar antalet lån med kort kapitalbindning så att vi har tillräckligt hög andel lån som kan lösas vid årsskiftet.”
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 137
Avtal med Kommuninvest (KS/2011:170)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ingår ett nytt regressavtal
med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen
samt Kommuninvest i Sverige AB.
Det nya regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
som kommunen träffade i samband med inträdet.
Kommunfullmäktige godkänner att kommunen ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige
AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 177 lämnat ett förslag till beslut.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-08-22.
Till varje partis gruppledare distribueras en tryckt informationsbroschyr från
Kommuninvest. Broschyren finns också att tillgå på kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Vid Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma den 7 april beslutades
att medlemmarna ska ingå ett nytt regressavtal och ett särskilt avtal om
medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat. De nya
avtalen innebär i sig inga nya åtaganden för kommunen men innehåller förtydliganden eftersom utvecklingen på finansmarknaden har förändrat arbetssättet i vissa delar.
Avtalet om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i lånehandlingarna. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och beskriver
hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs.
Eftersom avtalen är en förutsättning för fortsatt medlemskap krävs att kommunen godkänner avtalen för att kommunen ska kunna fortsätta att ta upp
lån från Kommuninvest. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ingår dessa avtal med Kommuninvest eftersom dessa inte förändrar
det ansvar som kommunen åtagit sig i samband med inträdet i Kommuninvest.
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Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Protokollsanteckning

Yngve Jönsson(M) framför följande notering till protokollet:
”Vi moderater är tveksamma till att kommunen indirekt via Kommuninvest
(eller den nya Internbanken) eller direkt i den egna finansförvaltningen
medvetet ökar den ekonomiska riskexponeringen genom s k finansiella instrument typ ”derivat” och liknande där skattebetalarnas risktagande inte löpande kan överblickas.”
.
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§ 138
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
(KS/2011:253)
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Ärendet

Den 30 november 2004 beslutade socialnämnden om riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Botkyrka kommun. Kommunfullmäktige beslutade om en
revidering den 30 oktober 2008. Socialförvaltningen har nu tagit fram ett
förslag till ytterligare en revidering.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 178 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Socialförvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Ändringarna i riktlinjerna framgår i kursiv stil och innebär bland annat:
1) Bistånd till bredbandsanslutning kan beviljas för skolungdomar i kommunen som erbjuds elevdator
2) Skolkort kan beviljas i de fall föräldrarna väljer att barnet ska byta skola
och då den nya skolan inte beviljar ett nytt skolkort.
3) Förtydliganden kring nödvändig uppehållande tandvård
4) Riktat bistånd till barn som lever i familjer med långvarigt biståndsberoende (tidigare beslut i socialnämnden 100928)
5) Förtydligande angående inkomster av eget arbete för ungdomar under
21 år som går i skolan
6) Uppdatering utifrån lagändring för asylsökande och övriga personer som
sökt uppehållstillstånd
7) Förtydligande angående Fysisk aktivitet på recept (FAR)
Förslaget finansieras inom beslutad budgetram.
Yrkande

Mats Einarsson (V), Yngve RK Jönsson (M), Ebba Östlin (S), Helene
Wåhleman (FP), Jean-Pierre Zune (S), Lena Karlsson (BP), Aram El
Khoury (KD) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 139
Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i
Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till en Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg inom ramen
för genomförandet av ettårsplan 2012. Därmed kan en ny Hälsans Stig samordnas med förnyelse av Mälarpromenaden 2012.
Förslag till ny Hälsans stig ska sammanställas i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, områdesutvecklare, folkhälsosamordnare och Hjärt- och
lungsjukas förening.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 179 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2010-09-30 § 175 ett medborgarförslag - Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg. Förslagsställaren vill att Botkyrka
kommun i samverkan med Hjärt- och lungsjukas riksförbund anlägger föreslagna stig.
Folkhälsokommittén har 2011-05-31 § 2 yttrat sig över medborgarförslaget.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén tillstyrker medborgarförslaget. I kommitténs yttrande
redogörs för vilka särskilda krav som finns för Hälsans stig och dess föroch nackdelar samt utvärdering av befintliga Hälsostigar.
Folkhälsokommittén konstaterar att det finns kriterier att uppfylla för att en
promenadstig ska få kallas Hälsans stig, bland annat krav på belysning samt
skötselplan. Fördelarna med Hälsans stig är att människor inspireras till mer
rörelse. Folkhälsokommittén menar dock att fler aktörer bör involveras i
Hälsans stig utöver Hjärt- och lungsjukas förening, t ex. föreningar, vårdcentraler samt att en plan över Hälsans stig ska kommuniceras och marknadsföras.
Förslagsställare Ulla Comérus talar för sitt förslag.
Yrkanden

Inger Ros (S), Petja Svensson (M), Anders Thorén (TUP), Bayram Uludag
(MP), Stig Bjernerup(FP) och Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
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§ 140
Svar på medborgarförslag - Anlägg en damm/liten sjö i anslutning till kvarteret Dynamiten (KS/2010:380)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-10-28 § 191 ett medborgarförslag – anlägg en damm/liten sjö i anslutning till kvarteret Dynamiten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2011-05-16 § 29 och samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 156
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 180 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Anläggandet av en damm/liten sjö är estetiskt tilltalande, men fyller ingen teknisk
funktion. Bedömningen är att vattnet kan och bör regleras via den dagvattenledning som redan lagts i marken. I det aktuella området råder ingen brist
på vatten och vattnet är inte att betrakta som förorenat. Det saknas därför
skäl ur de aspekterna att skapa en damm i området.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget och anför att det
vid en exploatering bör vara utgångspunkten att göra så lite ingrepp som
möjligt i den befintliga naturen. Naturliga våtmarker är i sig värdefulla och
bör inte dräneras bort om det inte finns särskilda skäl för det.
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§ 141
Svar på medborgarförslag - Lägg om gymnasieplan med
konstgräs (KS/2010:428)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2010-12-16 § 275 ett medborgarförslag – lägg
om gymnasieplan med konstgräs m.m. Förslaget omfattar förutom konstgräs
även förbättringar avseende belysning m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2011-04-12 § 89 yttrat sig över medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden har därefter lämnat ett yttrande 201105-16 § 51 och slutligen utbildningsnämnden 2011-05-24 § 54.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 181 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt yttrande att ett byte av staket runt
planen samt en generell förbättring av belysningen i parken kommer att ske i
samband med kommunens satsning på att skapa en levande och pulserande
park i Tuna. Nämnden tar dock inte ställning till frågan om byte till konstgräs.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning
till att det i dagsläget inte finns några resurser under 2011 för genomförande
av medborgarförslaget. Nämnden kommer att beakta önskemålet i kommande flerårsplaner.
Utbildningsnämnden ser en upprustning av gymnasieplanen som positiv,
men konstaterar också att det för närvarande inte finns resurser avsatta för
ändamålet.
Särskilda yttranden

Benny Ferdinandsson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 142
Svar på motion - SRV-taxorna för secondhandbutiker (KD)
(KS/2010:60)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från (KD).
Ärendet

Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-0128 § 25 en motion – SRV-taxorna för secondhandbutiker. Motionären föreslår att förutsättningarna utreds för att avskaffa eller åtminstone kraftigt reducera secondhandbutikernas avgifter för hantering av sopor.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 182 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Utgångspunkten i motionen är att främja en miljömässigt hållbar hantering
av material genom till exempel återanvändning inom secondhandverksamhet. För att stimulera secondhandverksamheten föreslår motionären att
SRV:s avgifter kraftigt rabatteras eller tas bort för det material som secondhandbutikerna inte kan sälja utan måste kassera.
När det gäller den kommunala renhållningstaxan tillåter lagstiftningen ett
visst mått av miljöstyrning, men det gäller endast hushållsavfall. Avfall från
secondhandbutiker definieras inte som hushållsavfall enligt Miljöbalken.
För företag som har verksamhetsavfall gäller andra regler.
Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, skulle en avgiftsbefrielse för
en viss företagsgrupp strida mot kommunallagens likställighetsprincip. Likställighetsprincipen innebär i det här fallet att lika tjänster ska ha lika avgifter inom kommunens regi.
Förvaltningen gör bedömningen att det ur juridiskt hänseende inte är möjligt
att avskaffa alternativt kraftigt rabattera avgifterna för secondhandbutikerna
i detta fall.
Yrkande

Birgitta Mörk (S), Yngve RK Jönsson (M) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga. Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.
Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition:
Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som
önskar bifall motionen röstar nej.
Voteringen utfaller med 49 jaröster, 7 nejröster, 3 avstår samt 1 röst är vakant, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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§ 143
Svar på motion - Återvinningsprojekt (S) (KS/2009:430)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Lars Schou (S) och Birgitta Mörk (S) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-10-29 § 172 en motion – Återvinningsprojekt. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen i samverkan med andra förvaltningar
och bolag utreder frågan om ett återvinningsprojekt med syfte att återanvända produkter.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 183 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Det kommunala avfallsbolaget SRV Återvinning har vid årsskiftet 2011 på
försök infört en verksamhet för återanvändning på återvinningscentralen i
Skyttbrink. Ansvariga för verksamheten är Myrorna. Öppettiderna har under
det första halvåret varit begränsade men det finns planer på en utökning.
Verksamheten sköts i dag av två personer från Myrorna som har behov av
arbetsträning.
Om försöket faller väl ut uppmanar den politiska majoriteten i Botkyrka
SRV att utöka möjligheten till återanvändning även vid andra återvinningscentraler.
Yrkande

Lars Schou (S), Serkan Köse (S), Bosse Olsson (MP), Birgitta Mörk (S) och
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 144
Svar på motion - Postort Botkyrka (M) (KS/2009:438)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Anders Peterson (M) och Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-10-29 § 172 en motion – Postort Botkyrka. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en plan på hur en utökad uppdelning av postorter i kommunen skulle kunna diskuteras.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 184 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Det är Posten AB som förvaltar postnummersystemet på uppdrag av Postoch telestyrelsen. Posten AB fastställer postnummer och postort. Ansökan
om förändring i postnummersystemet skickas alltså till Posten AB. Hos Posten görs sedan en konsekvensutredning av vad en eventuell förändring innebär för alla som berörs. Byte av postnummer eller postortnamn sker enbart
om särskilda skäl föreligger.
Motionärerna menar på att en dialog om uppdelningen av postortsnamn
skulle kunna leda till en starkare grannskapskänsla.
Postorterna i kommunen har diskuterats till och från under lång tid. Vi tror
inte att man ska eftersträva små postortsområden, men ett exempel där postorten kan vara förvirrande och inte bidrar till den lokala identiteten är Norsborg som täcker in hela norra Botkyrka: Fittja, Slagsta, Alby, Hallunda, Eriksberg och själva Norsborg. Den politiska majoriteten i Botkyrka är positiv
till att ta upp en dialog med medborgarna och Posten om postortsnamnen i
kommunen.
Vi jobbar redan med att stärka förutsättningarna för de enskilda stadsdelarna
genom att arbeta fram lokala utvecklingsprogram, som åsyftar till att i dialog med medborgarna stärka känslan av gemenskap och tillhörighet i var
stadsdel.
Det är viktigt att medborgare känner tillhörighet och gemenskap i sitt grannskap. Därför är det betydelsefullt att, i den mån det är möjligt, se till att
främja möjligheterna för diskussion om postortsnamnen. Den typen av diskussion kan komma att stärka gemenskapen inom kommunens olika stadsdelar, vilket i sin tur stärker hela Botkyrka.
Yrkanden

Robert Rasmussen (S) och Isak Betsimon (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 145
Svar på motion - Skyddet av kommunens skolbyggnader
(SD) (KS/2011:46)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Robert Stenkvist (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201102-24 § 30 en motion – skyddet av kommunens skolbyggnader. Motionären
vill att kameraövervakning installeras vid kommunens samtliga förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden har 2011-06-09 § 67 yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 185 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att nästan hälften av Botkyrkas förskolor och skolor har yttre kameraövervakning och att alla arbetar
med incidentrapportering. Vidare sker samverkan med säkerhetssamordnaren kring väktarinsatser, belysning, värmekameror med mera.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen då en generell satsning på övervakningskameror inte kommer ge det mest brottsförebyggande resultatet.
Nämnden framhåller vikten av att arbeta med ett brett spektra av brottsförebyggande åtgärder.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Jimmy Baker (M), Karin Nakamura-Lindholm (TUP),
Stefan Dayne (KD), Bayram Uludag (MP), Benny Ferdinandsson (FP) och
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.
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§ 146
Svar på motion - Inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun
(KD) (KS/2011:77)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Aram El Khoury m.fl. (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-02-24 § 30 en motion – inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun. Motionären önskar att Botkyrka kommun utreder och utvecklar införandet av ett
barnbokslut för att skapa medvetenhet om behov av insatser för att hjälpa
utsatta barn.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-06-09 § 68.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 186 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Motionären vill att kommunen följer upp insatserna för utsatta barn och menar att barnbokslut skulle vara en metod för detta. Ett barnbokslut är ett sätt
att följa barnkonventionen och ska visa situationen för alla barn och unga i
en kommun. Detta kan definieras som ett sätt att visa hur barnrättsperspektivet tas tillvara i olika verksamheter. Alla förvaltningar berörs av detta, inte
bara utbildningsförvaltningen. Det handlar om allt som på något sätt berör
barn och unga; mobbning, trafiksäkerhet, inflytande och mycket mer.
Kommunledningsförvaltningen arbetade under våren 2011 fram en årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter där barnrättsperspektivet finns representerat. Det pågår ett arbete som syftar till att i nästa årsrapport ge en
ännu tydligare bild av arbetet med social hållbarhet, där barnrättsfrågorna är
en mycket viktig del. Dessa utvecklade årsrapporter kan delvis betraktas
som ett bokslut av det slag som motionen efterlyser då det kommer belysa
sambanden mellan olika förvaltningars verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv.
Utbildningsförvaltningen instämmer i motionärens ambition att identifiera
och fånga upp barn som lever i en utsatt livssituation. Eftersom det är prioriterat att arbetet inte stannar vid analysen utan resulterar i konkret verksamhet startades projektet ”Kraftsamling” i mitten på förra mandatperioden.
Syftet med Kraftsamling är att utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt arbetar för att identifiera och fånga upp de barn som bedöms ligga i riskzonen för att på olika sätt fara illa.
Yrkande

Ebba Östlin (S), Robert Rasmussen (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 147
Svar på motion - Kombination av seniorlägenheter och
äldreboende i Hallunda centrum (BP) (KS/2009:260)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

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

Ulla-B. Ludvigsson m. fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-28 § 85 en motion – kombination av seniorlägenheter och
äldreboende i Hallunda centrum. Motionären föreslår att förutsättningarna
utreds för att bygga seniorlägenheter i kombination med nytt äldreboende i
Hallunda centrum.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2009-10-06 § 87,
samhällsbyggnadsnämnden 2011-06-21 § 169 samt kommunala pensionärsrådet 2009-09-29 § 41.
Kommunstyrelsen har 2011-09-05 § 187 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden anför i sitt yttrande att utredningar pågår för
olika strategier beträffande utbyggnad av boendeformer. 2012 påbörjas byggandet av ett äldreboende på Tornbergaområdet som möjliggör för 50 personer att få en plats i ett vård- och omsorgsboende. Även fast kommunen
bygger äldreboende i Hallunda/Norsborg finns det inget som hindrar att
andra typer av ålderrelaterande boenden byggs i området. Vi har olika boendebehov i olika skeenden i livet och olika former av boenden kompletterar
varandra.
Äldredelegationen föreslår från 2010 en ny bostadsreform för äldre där ordinärt boende också ska inbegripa ytterligare två åldersrelaterade boendeformer, seniorbostäder och trygghetsboende.
Det är mycket positivt om centrumägaren för Hallunda centrum tar initiativ
till att bygga seniorboende eller trygghetsboende i Hallunda centrum. Det är
möjligt för bostadsföretag att producera och marknadsföra seniorbostäder i
våra centrumfastigheter.
Kommunala pensionärsrådet framhåller i sitt yttrande att seniorboenden och
äldreboenden så långt som möjligt placeras nära eller i direkt anslutning till
centrum, med hänsyn till kommunikationer och till såväl social som kommersiell service.
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Samhällsbyggnadsnämnden framhåller i sitt yttrande att det vid alla exploateringsprojekt ges uppdrag om vad som särskilt ska prövas i planprocessen.
Uppdragen bygger delvis på vad nämnder och förvaltningar framfört. I planeringen av Hallunda centrum kommer frågan om bostäder att prövas. Om
bostäder planeras in kan äldreboende i olika former prövas om behov och
ekonomiska förutsättningar finns. Därmed är det fullt möjligt att ha någon
form av blandat boende i form av senior och/eller trygghetsboende i Hallunda centrum.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att motionen är
besvarad.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar att motionen ska bifallas, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 148
Valärenden (KS/2011:43)
Följande avsägelser har inkommit:
Marcus Zetterberg (TUP), ersättare i kommunfullmäktige
Björn Lagerstedt (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Inga-Lill Strömqvist (S), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Björn Petterson (S), ersättare i kommunala pensionärsrådet
Jonas Litsche (M), ersättare i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen ny röstsammanräkning efter
Marcus Zetterberg (TUP)
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Björn Lagerstedt (M)
Mattias Franzén (M)
Hörningsnäs 11
147 92 Grödinge
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mattias Franzén (M)
Jonas Isaksson (M)
Victoriavägen 32, 4tr
147 61 Uttran
Övriga val bordläggs
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mbarouk, Mzee Said (M)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (M)
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DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inga-Lill Strömqvist (S)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Björn Pettersson (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonas Litsche (M)
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§ 149
Anmälningsärenden (KS/2011:41)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:

§ 99 2011-08-29 vård- och omsorgsnämndens utskott – Rapport av ej verkställda beslut enligt § 9 och rapportering enligt § 28 lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), dnr KS/2011:96
§ 113 2011-08-30 socialnämnden – rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 2 2011, dnr KS/2011:147
§ 164 2011-06-21 samhällsbyggnadsnämnden – förslag att anta detaljplan
för del av Lindhov 15:24, dnr KS/2011:276
Besvarade medborgarförslag:

- mindre brant backe och bättre belysning i Tullinge centrum,
dnr KS/2009:313
Beslut: besvarat/avslag
- asfaltera och ploga Räddningsvägen mellan Samaritvägen och Boställsvägen, dnr KS/2009:407
Beslut: avslag/bifall
- förbättra utsikten över Albysjön, dnr KS/2010:313
Beslut: bifall
- säkra vägar för fotgängare och cyklister till skola och idrottsanläggningar,
dnr KS/2010:365
Beslut: besvarat
- återvinningscentral i anslutning till bussterminalen i Tumba centrum,
dnr KS/2010:396
Beslut: besvarat
- köp fastigheten Ringvägen 13, dnr KS/2011:22
Beslut: avslag
- bygg en friidrottsstadio, dnr KS/2011:24
Beslut: avslag
- döp om Tumba sjukhem till ”Tunadalen”, dnr KS/2011:34
Beslut: besvarat
- lägg ner Tumba äldreboende, dnr KS/2011:51
Beslut: avslag
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- ta fram en Hundbok, dnr KS/2011:58
Beslut: besvarat
- anlägg gångväg vid Vårstavägens norra sida från busshållplatsen,
dnr KS/2011:59
Beslut: besvarat
- köp inga burägg, dnr KS/2011:66
Beslut: besvarad
- mobila hörselteam för äldreboenden, dnr KS/2011:70
Beslut: avslag
- se över kommunens policy för belysning, dnr KS/2011:105
Beslut: besvarat
- bevara Riagården, dnr KS/2011:111
Beslut: avslag
- angående Apelvägen i Tullinge, dnr KS/2011:182
Beslut: bifall
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§ 150
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- återinför bokbussen (FP), dnr KS/2011:260
- snöröjning av kommunens vägar (BP), dnr KS/2011:356
- dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge (M),
dnr KS/2011:359
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§ 151
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till respektive ordförande för besvarande vid
kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M), dnr KS/2011:338
Till kommunstyrelsens ordförande:

- ny upphandlings- och inköpspolicy (S), dnr KS/2011:362
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

- cykelställ i Vårsta centrum (S), dnr KS/2011:363
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

- angående upprustningen av Tullinge Strand (FP), dnr KS/2011:364
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§ 152
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:
- anslagstavla för affischering återuppsätts vid Rosenhill, dnr KS/2011:259
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- öppna fritidsgården Gulan igen, dnr KS/2011:262
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- ansiktslyftning av Norsborgs centrum, dnr KS/2011:263
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bättre 30-skyltning på Prästgårdsvägen, dnr KS/2011:264
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- skapa en hållplats för buss 745 vid Uttrans skola, dnr KS/2011:278
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- förbättra cykel- och gångväg från järnvägsövergången i Uttran till Salems
kommungräns, dnr KS/2011:284
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- minska ner rådjursstammen i Botkyrka, dnr KS/2011:302
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- handikappvänlig ut- och ingång till Kärsdalas balkonger, dnr KS/2011:308
Besvaras av tekniska nämnden
- utökade parkeringsmöjligheter på oanvänd yta utanför Storvretsbadet,
dnr KS/2011:309
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- gör en trottoar mellan husen på Skarpbrunnavägen 55 och 57 samt 37 och
39, dnr KS/2011:310
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bygg ihop Slagsta och COOP/Hornbach köpcentra med en bro,
dnr KS/2011:314
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- gratis bussresor för äldre inom kommunen, dnr KS/2011:315
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
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- ta bort eller flytta bommen i backen ner mot Storvretsskolan från Lövholmen, dnr KS/2011:317
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bygg en bred trappa med barnvagn/rullatorramp i slänten vid övergångsstället Prästgårdsvägen/Hemmansvägen, dnr KS/2011:318
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- bänkar vid alla busshållsplatser, dnr KS/2011:319
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- farthinder och/eller fartkameror på Tomtbergavägen, Hundhamravägen
samt Borgvägen, dnr KS/2011:321
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- döp vägen till Lida, dnr KS/2011:322
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- rusta upp Tuna lekpark, dnr KS/2011:323
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- riv Tunagården daghem och bygg hundrastgård/park, dnr KS/2011:326
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- tillåt fordonsparkering längs med Stendalsvägen i Tullinge,
dnr KS/2011:351
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- boulebana inomhus, dnr KS/2011:353
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden,
dnr KS/2011:354
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- inför 24-timmarsparkering på Stendalsvägen 180 – 248, dnr KS/2011:355
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- minnestavla vid husgrund, dnr KS/2011:357
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
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§
Tegelstenen i Slagsta – antagande av detaljplan och budget för genomförande
(KS/2011:295, KS/2011:275)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för en noggrannare studie av markförhållandena och
risken för påverkan på bebyggelsen innan bygglov beviljas för nybyggnation
samt klarläggande av ansvarsfrågor som kan uppkomma

Vi har tagit del av föreliggande förslag till beslut i rubricerat ärende och anser att det är positivt
att norra Botkyrka får ett utvidgat och attraktivt boendeområde i Slagsta.
Det vi dock ser som tveksamt är att de geotekniska förhållandena inte fått en mer ingående studie
eller analys. Visserligen har det gjorts en övergripande geoteknisk undersökning över
planområdet, men det står också: ”Ytterligare undersökningar måste göras när den exakta
placeringen av husen är gjord för att kunna göra mer detaljerade sättningsberäkningar. Riskanalys
kan bli aktuell i samband med bygglov.”
I samrådshandlingarna framkommer att med all sannolikhet måste ett genomgripande
pålningsarbete genomföras vid ny byggnation i området, då markförhållandena till stor del består
av blålera. Detta medför otvivelaktigt en stor risk både för nybyggnation och för nuvarande
bebyggelse med skador som följd samtidigt som ansvarsfrågor kan uppkomma, vilket inte
klarlagts i handlingarna.
Vi i BP anser att här finns det anledning till inte enbart en övergripande utan även en detaljerad
geoteknisk undersökning för att bättre kunna utföra sättningsberäkningar samtidigt som man även
kan klarlägga hur ansvarsfrågor skall kunna fördelas om behov skulle uppstå.

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
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§
Svar på medborgarförslag – Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)

Vi i BP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget
Det är ett utomordentligt viktigt initiativ som tagits i medborgarförslaget om en ’Hälsans stig’ i
Slagsta/Hallunda/Norsborg.
Vi i BP anser att förslaget är ett litet steg i rätt riktning för att befrämja folkhälsan och vi skulle
med tillfredsställelse även se att flera ’Hälsans stig’ kan bli av i kommunen.

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
2011-09-05

Svar på medborgarförslag – Lägg om Gymnasieplan med konstgräs
Medborgarförslaget tar upp en mycket angelägen fråga nämligen att Gymnasieplan ska läggas
om till konstgräs.
Gymnasieplan är idag hårt belastad genom att den används såväl av omkringliggande skolor
som av en av kommunens största fotbollsföreningar, Nackdala AIS. Detta gör att planen slits
väldigt fort. Det är därför angeläget att planen läggs om till konstgräs och det är Folkpartiets
förhoppning att det kan ske så snart medel finns för detta. Förhoppningsvis under år 2012. Det
är också angeläget att belysning runt planen förbättras så att träningar och matcher även kan
genomföras när det är mörkt ute. Det räcker inte att hänvisa, vilket det görs i
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, att belysningen i själva parken förbättras

YRKANDE
Kommunfullmäktige
Ärende: 142 – SRV- taxorna för secondhandbutiker
I kommunstyrelsens förslag till beslut hänvisar man till att vårt förslag om en avgiftsbefrielse/reduktion
för secondhandbotikerna skulle strida mot kommunallagens likställighetsprincip, där lika tjänster ska ha
lika avgifter inom kommunens regi.
Vi menar att så är inte fallet i detta sammanhang, då det inte handlar om vinstdrivande företag – utan
om ideella föreningar.
Mot bakgrund av ovan vill kristdemokraterna yrka bifall till motionen.
Botkyrka 2011-09-29

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

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

2011-09-29 20:17:40
Voteringsresultat
Ärende: 142. Svar på motion - SRV-taxorna för secondhandbutiker (KD)
Ja:49 Nej:7 Avstår:3 Inte röstat:1
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

Jens Sjöström

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

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

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Edip Noyan

M

Ja

Anders Peterson

M

Ja

Jimmy Baker

M

Ja

Petja Svensson

M

Ja

Catarina Ekeståhl

M

Ja

Dragan Tomic

M

Ja

Lennart Lundell

M

Ja

Christina Tibblin

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Avstår

Kia Hjelte

M

Ja

Mattias Franzén

M

Ja

Karin Nakamura Lindholm TUP Nej
Elisabet Thorén

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Haider Raja

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Stig Bjernerup

FP

Ja

Robert Stenkvist

SD

Ja

Östen Granberg

SD

Ja

Håkan Borg

SD

Ja

Aram El Khoury

KD Nej

Stefan Dayne

KD Nej

Ulla Ludvigsson

BP

Avstår

Lena Karlsson

BP

Avstår

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Nils Andersson

S

Ja

Stefan Löfstad

M

Ej röst

Isak Betsimon

MP Ja

Benny Ferdinandsson

FP

Ja

Helene Wåhleman

FP

Ja

Totalt antal röstande:59
Potentiellt antal röstande:60
Vakanta:1
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§
Svar på motion – Skyddet av kommunens skolbyggnader (SD) (KS/2011:46)
Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till svar i
rubricerat ärende.
Vi instämmer i kommunstyrelsens svar på motionen och vill särskilt betona vikten av att
kommunen använder sig av ett brett spektrum av brottsförebyggande åtgärder då vi anser att detta
på sikt ger ett bättre resultat än att enbart satsa på en relativt föråldrad metod såsom
kameraövervakning.
Med förebyggande insatser anser vi att kommunen istället på sikt kommer att nå fram till en
hållbar utveckling av säkerhet och trygghet både vid skolor och i samhället i stort.

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
Svar på motion – Inrätta barnbokslut i Botkyrka kommun (KD) (KS/2011: 77)
Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att FN:s barnkonvention på olika sätt implementeras i alla
politiska beslut. Ett årligt barnbokslut är ett av verktygen som kommunen kan använda i sitt arbete att
leva upp till Barnkonventionen och ska spegla hur situationen ser ut för barn och unga i kommunen.
Bokslutet ska vara en slags sammanställning av viktiga beslut från nämnder, förvaltningar och styrelser
som har påverkat barn och unga under året och vilka möjligheter till inflytande barn och unga har haft.
Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart berör utbildnings- och
socialförvaltningens barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst,
utan är i allra högsta grad också relevant vid beslut i tekniska och samhällsbyggnad förvaltningar, till
exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.
Det är glädjande att det pågår ett arbete inom kommunledningsförvaltningen, som i enlighet med vår
motions andemening, syftar till att ta fram årsrapporter som kommer att belysa sambanden mellan olika
förvaltningars verksamhet utifrån ett barnperspektiv. Vi ser fram emot att ta del av dessa rapporter och
ta del av uppföljning och utvärdering av samverkansformerna mellan utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen inte minst gällande frågor som rör utsatta barn och unga.

Botkyrka 2011-09-05

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

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
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§
Svar på motion – Kombination av seniorlägenheter och äldreboende i
Hallunda centrum (BP) (KS/2009:260)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Vi i BP tackar för svaret, som till stora delar är positivt.
Svaren från både samhällsbyggnadsnämnden och vård - och omsorgsnämnden ser vi som
indirekta bifall till vår motions innehåll.
Kommunala pensionärsrådet säger i sitt yttrande att det är naturligt att seniorboenden och
äldreboenden placeras nära eller i direkt anslutning till centrum med tanke på såväl social som
kommersiell service.
Det är mot den bakgrunden som vi anser att ett bifall till motionen vore mer konsekvent än att
anse motionen besvarad även om detta är positivt i sig.

Ulla-B. Ludvigsson

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

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
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Pg: 481 77 97-6
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2011-09-29
Sammanträdestid: 2011-09-29 17:30:31 - 2011-09-29 21:14:40 (1)
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk S

X

17:30 21:14

Inger Ros

S

X

17:30 21:14

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 21:14

Gabriel Melki S

X

17:30 21:14

Katarina
Berggren

S

X

17:30 21:14

Serkan Köse

S

X

17:30 21:14

Jens Sjöström S

X

17:31 21:14

Jill Melinder

S

X

17:54 21:14

Ebba Östlin

S

X

17:30 21:14

Lars Schou

S

X

17:30 21:14

Arzu Alan

S

X

17:59 21:14

Peter Nyberg

S

X

17:33 21:14

Adnan Issa

S

X

17:30 21:14

Christina
Zedell

S

X

17:30 21:14

Mattias
Gökinan

S

X

17:54 21:14

Aydan-Sedef Özkan S § 128,
129

Sikander Butt S § 128, 129
Björn Pettersson S § 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

Maria Gawell
S
Skog

Youbert Aziz S

Inga-Lill Strömqvist S § 128,
129

X

17:33 21:14

Vakanta ärenden

Diana
Hildingsson

S

X

17:30 21:14

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:30 21:14

Taina Virta

S

X

17:30 21:14
Berit Larsson S § 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

Bo Johansson S

Maria
Mendoza

S

X

17:30 21:14

Robert
Rasmussen

S

X

17:30 21:14

S

Siv Persson Trogen S § 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 139, 140, 141, 136,
137, 138, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
152

Anders
Arneson

S

Nils Andersson S § 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

Edip Noyan

M

X

17:30 21:14

Anders
Peterson

M

X

17:30 21:14

Jimmy Baker M

X

17:33 21:14

Petja
Svensson

M

X

17:30 21:14

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:36 21:14

Dragan Tomic M

X

17:30 21:14

Lennart
Lundell

M

X

17:30 21:14

Christina
Tibblin

M

X

17:30 21:14

Yngve R K

M

X

17:30 -

Anna
Gestblom
Bottner

Lennart Lauberg M § 128,
129, 130, 131, 132, 133

Jönsson

21:14

Kia Hjelte

M

X

17:30 21:04

Mattias
Franzén

M

X

17:30 21:14
Stefan Löfstad M § 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

Natalia
Wrighed

M

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP X

Carl-Erik
Spelmans

17:52 21:14

Elisabet Thorén TUP § 128,
129
Elisabet Thorén TUP § 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152

TUP

128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151,
152

Therese
Strömberg

TUP

Anders
Thorén

TUP X

17:34 21:14

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 21:14

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:30 21:14

Deniz Bulduk MP X

17:30 21:14

Bayram
Uludag

17:30 21:14

Niklas Gladh

Lennart Lauberg M § 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

MP X

Isak Betsimon MP § 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152

MP

Bosse Olsson MP X

17:30 21:14

Bekir Uzunel V

17:33 21:14

X

Haider Raja

V

X

17:30 21:14

Mats
Einarsson

V

X

17:30 21:14

Anna Herdy

V

X

17:30 21:14

Karin Pilsäter FP

X

17:30 18:02

Stig
Bjernerup

X

17:30 21:14

FP

Nooshi Dadgostar V § 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152

Helene Wåhleman FP § 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
139, 140, 141, 136, 137, 138,
142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152

Benny Ferdinandsson FP §
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141,
136, 137, 138, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152

Lars
Johansson

FP

Robert
Stenkvist

SD

X

17:30 21:14

Östen
Granberg

SD

X

17:30 21:14

Håkan Borg

SD

X

17:30 21:04

Aram El
Khoury

KD X

17:30 21:14

Stefan Dayne KD X

17:30 21:14

Ulla
Ludvigsson

BP

X

17:30 21:14

Lena Karlsson BP

X

17:30 21:14

146, 147, 148, 149,
150, 151, 152

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2011-09-29
Sammanträdestid: 2011-09-29 17:30:31 - 2011-09-29 21:14:40
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:30 21:14

Jill Melinder S § 128, 129

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

X

17:30 21:14

Arzu Alan S § 128, 129

Sikander Butt

S

X

17:30 21:14

Mattias Gökinan S § 128, 129

Selin Kayhan

S
X

17:30 21:14

Maria Gawell Skog S § 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152

X

17:30 21:14

Bo Johansson S § 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Björn Pettersson S

Berit Larsson

S

Shafqat Khatana S
Emma Collin

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

Siv Persson
Trogen

S

X

17:31 21:14

Anna Gestblom Bottner S § 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152

Nils Andersson

S

X

17:38 21:14

Anders Arneson S § 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

X

17:30 21:14

Catarina Ekeståhl M § 128, 129, 130, 131, 132,
133
Kia Hjelte M § 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Natalia Wrighed M § 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152

Lennart Lauberg M

Stefan Löfstad

M

X

17:30 21:14

Leif Wirmark

M

X

17:30 21:14

Christina
Lundgren

M

X

17:30 21:14

Michael Erikson M

X

17:30 -

21:14
X

17:30 21:14

Elisabet Thorén

TUP X

17:36 20:34

Karin Nakamura Lindholm TUP § 128, 129
Carl-Erik Spelmans TUP § 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Marcus
Zetterberg

TUP

Niklas Gladh MP § 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Lars Robin

M

Stefan
Andersson

M

Agneta Hallberg TUP
Isak Betsimon

MP X

17:31 21:14

Dan Gahnström

MP X

17:36 21:14

Nooshi
Dadgostar

V

X

17:43 21:14

Ronnie
Anderson

V

X

17:30 21:14

X

17:30 21:14

Lars Johansson FP § 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

X

17:32 21:14

Karin Pilsäter FP § 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 136, 137, 138, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Benny
Ferdinandsson
Helene
Wåhleman

FP

FP

Thomas Löfgren SD
Sarab Yalda

SD

Miriam
Bengtsson

KD

Caroline Blom

KD

Nils Junker

BP

X

17:30 21:14

Sandra Foltas

BP

X

17:30 21:14

Haider Raja V § 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152

