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§ 210
Komplettering till beslut om ombyggnation av Allégården

-

Ärendet är belagt med sekretess -
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§ 211
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och
budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och
15 öre.
3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens
reglemente:
• Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera 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.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga
lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB,
Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom
ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
•
•
•
•
•
•

AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till
brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en
borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner
kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor.
För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.
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Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent.
Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år
fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrkastaden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första
redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en
slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.
Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en
sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.
En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1
2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår
att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till
kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering
sker i delår 2 2017.
4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner
för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i
uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar
under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den
6 februari 2017.
5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg
andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats
bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6
februari 2017.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i
kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska
lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka
kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt
fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att
minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela
kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och
effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HRområdet. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september
2017.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av
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att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen
ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning
ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys
av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020.
Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.
10. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden
utforma förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsättningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden
om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se
över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 redovisas
ett resultat för 2017 på 30 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av
kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.
Investeringsplanen för åren 2017-2020 innehåller investeringar som sammantaget uppgår till 4 300 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns
investeringar som har beslutats i tidigare budgetar som inte är slutförda eller
påbörjade som uppgår till 830 miljoner kronor. Investeringsramarna för åren
2018-2020 ligger på en mycket hög nivå och ska ses som preliminära. Det
finns ett flertal stora investeringar som kräver ytterligare utredning för att
tydliggöra omfattning, kostnader och när i tiden det är realistiskt att genomföra projekten. Vid utgången av 2020 kan upplåningen uppskattas uppgå till
3 500 miljoner kronor.
Investeringsutgifterna för 2017 bedöms uppgå till 714 miljoner kronor varav
474 miljoner kronor avser nya investeringar 2017 och 240 miljoner kronor
avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande
500 miljoner kronor till omkring 900- 1 100 miljoner kronor vid utgången
av 2017.
Som en del av beslutet om Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020
ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2017. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 359 miljoner
kronor för 2017, vilket är 445 miljoner kronor lägre än 2016. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka
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AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
•
•
•
•
•
•

AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.
Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 200 miljoner kronor

Borgensramarna föreslås för Södertörns Energi brutto 1 200 miljoner kronor
(netto 600 miljoner) för 2017. För Söderenergi 391 miljoner kronor, för
Syvab 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB 43 miljoner
kronor och för SRV Återvinning AB 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive
40 miljoner kronor för 2017.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-10-21.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2017 med plan
2018-2020.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2017 med plan
2018-2020 samt lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Ebba Östlin (S) yrkar avslag på (KD):s 5:e att-sats i (KD):s tilläggsyrkande.
Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Deniz Bulduk (MP) och Fredrik
Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020
Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Deltar ej i beslut

Östen Granberg (SD) deltar ej i beslutet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först (KD):s 5:e att-sats under proposition: avslag mot
bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordföranden samtliga förslag till Mål och budget 2017 med
plan 2018-2020 mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget

6[31]

Kommunstyrelsen

YRKANDE
Ärende 211: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)
Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2017 i balans och vi föreslår att skattesatsen
fastställs till 20,15 öre per skattekrona.
Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 öre per skattekrona den lägsta
skattesatsen medan den högsta kommunala skattesatsen finns i Botkyrka. Samtidigt har Botkyrka
under de 20 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och
för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme att arbeta för en
skattesänkning långsiktigt. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för
vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör
en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och företagare att leva
och verka i.
När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 21 miljoner kronor mer i relation till
majoritetens budget. Vi minskar 5 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3
miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi
minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den
totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller
verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar
också en större intäkt än majoriteten på 8 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.
7 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det
underskott som finns samt för de kommande utmaningarna bl.a. i och med hög
personalomsättning, dyra placeringar och flyktingkrisen. Ytterligare 14 miljoner kronor ökar vi i
drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för
personlig assistans och externa placeringar SoL (som beror på plats-brist på våra boenden och
försenade byggplaner). Förutom dessa satsningar vill vi också se en resursförstärkning och
stödfunktioner för personalen, i synnerhet kompetenshöjande insatser såsom
kompetensutveckling, handledning och fortbildning för handläggare och chefer inom
myndighetsverksamheten.
När det gäller planen för 2018-2020 och de investeringar som planeras så instämmer vi i att det är
väldigt viktigt att bygga och göra satsningar då bostadsbristen är stor både när det gäller privat
boende och kommunens placeringar. Samtidigt är vi bekymrade över hur vi ska klara de stora
volyminvesteringarna inför de kommande åren med allt sämre intäkter. Det behövs en
konsekvensanalys för de stora investeringar som görs och hur den ökade upplåningen kommer
att påverka kommunens ekonomi långsiktigt. Vi vet ännu inte heller hur det kommer att bli med
försäljningen av Tumba sjukhem och inhyrning för kommunen där.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
beslutar
1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2017 med plan
2018-2020.
2) att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kronor och 15 öre.
3) att beloppsramen för upplåning under 2017 fastställs till 3 359 miljoner kronor, inklusive
den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken
AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2017 vara:
1. Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.
2. Söderenergi 494 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
5. Botkyrka stadsnät AB 240 miljoner kronor.
6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till
kommunens bolag) 1 200 miljoner kronor.
5) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt
minska kommunens låneskuld.

Botkyrka 2016-10-28
Stefan Dayne (kd)

SÄRSKILT
YTTRANDE 2016-10-28

Ärende 211: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Liberalernas förslag till mål och budget
2017 med plan 2018-2020.
Lars Johansson (L)

Kommunstyrelsen
2016-10-28

Särskilt yttrande

§211 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Om jag hade yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Centerpartiets förslag till
Mål och Budget 2017 samt plan 2018 – 2020

Robert Steffens (C)
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§ 212
Handlingsprogram - Fossilbränslefritt Botkyrka 2030
(KS/2016:670)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar programmet Fossilbränslefritt Botkyrka
2030.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
senast 2017-06-01 återkomma med ett förslag till aktualiserad klimatstrategi för kommunen.
Sammanfattning

I Botkyrkas klimatstrategi från år 2009 fastställdes fyra klimatmål:
a. Fossilbränslefri kommunal organisation senast år 2015
b. Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030
c. Klimatneutral kommunal organisation senast år 2020
d. Klimatneutralt Botkyrka senast år 2040
Programmet Fossilbränslefritt Botkyrka år 2030 ska bidra till att vi uppnår
ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030. En kartläggning av energianvändningen i Botkyrka som geografisk plats visar att transporter är den sektor
som använder mest fossil energi. För att nå klimatmålet ”Fossilbränslefritt
Botkyrka 2030” fokuserar därför programmet på transportsektorn.
Fem övergripande handlingsvägar anger inriktning för arbetet med att nå
målet för år 2030:
•
•
•
•
•

Minskat behov av resor och transporter
Effektivare resor och transporter
Kollektivtrafik i stället för bil
Promenad eller cykel för korta resor istället för bil
Förnybara drivmedel i fordon

Inom var och en av handlingsvägarna ryms en mängd aktiviteter. Aktiviteterna ska sättas i verket inom ramen för ordinarie styrsystem.
Botkyrkas klimatstrategi från 2009 ska ses över och revideras varje mandatperiod, om nödvändigt. Klimatstrategin är fortfarande i huvudsak aktuell
men behöver nu en bearbetning.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-10-19, § 35.
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Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Jimmy Baker (M) anför till protokollet att (M) avser lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

8[31]

SÄRSKILT
YTTRANDE 2016-10-28

Ärende 212: Handlingsprogram – Fossilbränslefritt Botkyrka 2030
Liberalerna är helt överens med den politiska majoritetens målsättning att motverka den
globala uppvärmningen, detta har vi även visat i vårt samarbete för att ta fram klimatstrategin
för Botkyrka. Redan då under år 2009, kunde vi dock inte acceptera att den politiska
majoriteten satte helt orealistiska mål, som endast kunde utmynna i ettdera ett sanningsenligt
misslyckande eller i osanna beskrivningar av det uppnådda. Dessa mål var följande:
a. Fossilbränslefri kommunal organisation senast år 2015
b. Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030
c. Klimatneutral kommunal organisation senast år 2020
d. Klimatneutralt Botkyrka senast år 2040
I kommunens ettårsplan för 2015 skriver den politiska majoriteten 2014-12-01 under rubriken
”Framtidens Botkyrka”: ”Botkyrka har tydliga mål för miljö- och klimatområdet. 2015
kommer vi, så långt som det är praktiskt möjligt, att nå målet om en fossilbränslefri
kommunal organisation.”.
En sådan utfästelse var och är bara möjligt genom den infogande brasklappen, ”så långt som
det är praktiskt möjligt”. Eftersom kommunen inte rår över den tekniska utvecklingen på
jorden är det heller inte möjligt. Men under tiden har det ändå kommit fram bränslen med en
mindre fossil belastning och tack vare denna tur och driftiga tjänstemän har den för en del av
kommunens fordon kunnat användas.
Därmed har det blivit en förbättring – men fortfarande långt från målsättningen. Men trots
ofullständiga resultat har det slösats bort mycket skattepengar. Vill man nu göra gällande att
målsättningen ändå har uppnåtts kan det bara göras med hjälp av kreativ bokföring. Man
låtsas helt enkelt inte om den fossila ryggsäcken som alla alternativ har. Med en sådan
skönmålning kan kommunen möjligen vinna något pris men tyvärr vinner klimatet inte på

detta. Tvärtom så riskerar man att fortsatta förbättringar inte blir av – eftersom man redan tror
att problemet är löst.
Framgångsrika organisationer bygger förbättringar av sin verksamhet på ständiga cirkulära
kvalitetsförbättringar där en tillförlitlig statistik är en mycket viktig faktor. I detta
sammanhang är det därför viktigt att man inte fortsätter med skönmålningen, i fortsättning
måste man även redovisa alternativets bakomliggande fossilberoendet och påverkan på
klimatet.
När man nu går vidare till nästa mål ”fossilbränslefritt Botkyrka” är kommunens möjligheter
till förändringar ännu mindre. Tillgänglig statistik visar att det är transporter som svarar för
den överlägsen största fossilbränsleförbrukningen men kommunen har tyvärr inte så stora
möjligheter att påverka denna. Transporter i lastbil svarar för ca hälften och är inte så mycket
att göra åt om inte varuförsörjningen ska påverkas.
Därmed så är det mest personbilar man borde kunna riktar in sig på, dessa svarar för den
andra hälften. Men av dessa personbilar används också en stor del inom olika verksamheter
och kan därmed också vara svårt att undvara. Därmed måste man inrikta sig på den rest som
utgörs av privatbilism – och här är det framförallt kommuninnevånarnas egna val som avgör.
Kommunens möjligheter till minskningen av denna kvarvarande biltrafik ligger framförallt i
att underlätta arbetsresor med kollektivtrafiken. Så långt är vi alla överens. Men det vi ser är
att man istället för att underlätta kommer med åtgärder som tycks ha hittats på av bilhatare.
Det finns inte tillräckligt många infartsparkeringar och de som finns hotas av byggplaner för
kollektivtrafiknära bostäder.
Många hittar ingen infartsparkeringsplats även när de åker hemifrån tidigare än planerat.
Konsekvensen är att man är tvungen att ta bilen hela vägen till arbetsplatsen – fast man redan
har betald sin SL-resa genom månadskortet.
Trots alla försök att få fler att åka med kollektivtrafiken, är det nu en mindre andel som gör
det. Det otillräckliga antal infartsparkeringsplatser är säkerligen en av orsakerna.
Vidare förutsätts det att det bara ett fåtal av de som bor i de nya kollektivtrafiknära bostäderna
har bil. Därmed glädjer man bolagen som bygger dessa bostäder, genom att de inte behöver
anordna så många dyra parkeringsplatser till de boende. – En ren vinst för byggarna. Men
antaganden för detta lägre bilinnehav kan vara rimligt inom storstaden, däremot är det något
andra förutsättningar i Botkyrka. Resultatet är att det blir parkeringskaos där många varje dag
måste åka runt och leta efter en parkeringsplats.
Med allt detta så borde det inte finnas någon som helst möjlighet att uppfylla målet:
”Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030”. Men tack vare den tekniska utvecklingen med
självkörande fordon och eldrift av dessa, kan en teknisk revolution skönjas som 2030
åtminstone har påbörjats, en framtid med fossilfria självkörande fordon med olika
ägandeformer. Även kollektivtrafiken kommer att baseras på denna teknikutveckling.

Lars Johansson (L)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-28
Ärende 212

Handlingsprogram – Fossilbränslefritt Botkyrka (KS/2016:670)

Det finns en hel del positiva saker i det föreliggande ärendet. Självklart är det bra för
både trivsel och folkhälsa att satsa på bra gång- och cykelvägar och möjliggöra för
ännu bättre kollektivtrafik och så vidare. Men, skriften inrymmer också ett tydligt
oförstående i bästa fall, eller i värsta fall förakt mot bilen som transportmedel.
Ni utmålar bilen som en fiende i sig, att den är ”ond och dålig” och gömmer er
bakom argumentet att eftersom vi ska minska fossilbränsleförbrukningen och
utsläppen så vill ni göra det svårare och dyrare att ha bil. Det man missar helt och
hållet är att bilar redan nu i allt större utsträckning kraftigt minskat
fossilbränsleförbrukningen och dessutom växlar bilparken gradvis och i snabb takt
över till mer miljövänliga bränslen.
Biogas och el kommer starkt som alternativa drivmedel. Det enda ni åstadkommer
när ni motarbetar bilismen som företeelse är att ni straffar människor som försöker få
ihop sitt livspussel med arbete, karriär, familjeliv, socialt liv o.s.v. Programmet
kopplar direkt ihop ”fossila utsläpp” med ”bilar”, vilket inte stämmer nu och ännu
mindre de närmaste 15 åren.
Men bilen som fenomen är en frihetssymbol, en möjliggörare för att människor ska
kunna bo lite mer glest, nära skog och mark, kunna kombinera ett allt mer hektiskt
familjeliv och arbetsliv i högre tempo. Vi måste säga stopp. Rödgröna politiker måste
sluta straffa vanligt folk och istället fokusera på lösningar som underlättar
människors livspussel. För många är bilen då viktig.
Självklart ska vi fortsätta förtäta i kollektivtrafiknära lägen så att de som vill bo i
”mer stadslika miljöer” kan göra det och då inte behöver bil. Men vi ska inte straffa
de medborgare som bor lite utanför centralortens centrum eller på landsbygden eller
de som anser att de behöver sin bil för få ihop livspusslet.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 213
Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:151
(KS/2016:723)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med den
1 oktober 2017 sätts till 68 000 kronor/år för Ensta 1:151.
Sammanfattning

Den 1 oktober 1987 uppläts fastigheten Ensta 1:151 med tomträtt till Vimar
Byhlin. Idag innehas tomträtten av Team Emba AB. Tomträttsavgälden kan
omregleras vart tionde år. Nuvarande avgäld från 2007 är 31 440 kronor/ år.
Föreslagen avgäld är 68 000 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 309.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

9[31]

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-28
Ärende 213-216

Omreglering av tomrättsavgälder (KS/2016:723,
KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730)

På grund av exceptionella ”värdeökningar” av fastigheter i Stockholms län de senaste
åren som grundar sig i extrem bostadsbrist, men troligen även i en bostadsbubbla, så
föreslås en dubblering av tomträttsavgälderna, i vissa fall +130 % på 10 år. Även om det
är baserat på ”marknadsvärde minus femton procent ” så är detta marknadsvärde endast
en ögonblicksbild av hur det ser ut just vid värderingstillfället.
Det hade varit mer ”klädsamt” att tomträttsavgälderna istället konstruerades utifrån
marknadsvärde idag i relation till marknadsvärdet vid föregående startpunkt för
tomträttsavgälder. Samt därefter tillämpa en stafflad skala utifrån en projektion om
framtida marknadsvärde och att tomträttsavgälden då justeras varje år under perioden.
Detta skulle även medföra en förutsägbarhet för den som förhyr marken. Nu kan man,
efter 10 år, stå inför fullbordat faktum med mer än en dubblering av kostnaderna i ett
enda slag.
Lagen medger att man kan ha en ”förhandlad tomträttsavgäld” med stafflad skala under
kommande period, vilket vi moderater anser är en bättre och mer rättvis ordning.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 214
Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:163
(KS/2016:728)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med den 1
januari 2018 sätts till 27 000 kronor/år för Ensta 1:163.
Sammanfattning

Den 1 januari 1988 uppläts fastigheten Ensta 1:163 med tomträtt till
Riv-snabben AB. Idag innehas tomträtten av Gösta Peter Jansson.
Tomträttsavgälden kan omregleras vart tionde år. Nuvarande avgäld från
2008 är 11 520 kronor/ år. Föreslagen avgäld är 27 000 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 310.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-28
Ärende 213-216

Omreglering av tomrättsavgälder (KS/2016:723,
KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730)

På grund av exceptionella ”värdeökningar” av fastigheter i Stockholms län de senaste
åren som grundar sig i extrem bostadsbrist, men troligen även i en bostadsbubbla, så
föreslås en dubblering av tomträttsavgälderna, i vissa fall +130 % på 10 år. Även om det
är baserat på ”marknadsvärde minus femton procent ” så är detta marknadsvärde endast
en ögonblicksbild av hur det ser ut just vid värderingstillfället.
Det hade varit mer ”klädsamt” att tomträttsavgälderna istället konstruerades utifrån
marknadsvärde idag i relation till marknadsvärdet vid föregående startpunkt för
tomträttsavgälder. Samt därefter tillämpa en stafflad skala utifrån en projektion om
framtida marknadsvärde och att tomträttsavgälden då justeras varje år under perioden.
Detta skulle även medföra en förutsägbarhet för den som förhyr marken. Nu kan man,
efter 10 år, stå inför fullbordat faktum med mer än en dubblering av kostnaderna i ett
enda slag.
Lagen medger att man kan ha en ”förhandlad tomträttsavgäld” med stafflad skala under
kommande period, vilket vi moderater anser är en bättre och mer rättvis ordning.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 215
Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:177
(KS/2016:729)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med den 1
oktober 2017 sätts till 169 000 kronor/år för Ensta 1:177.
Sammanfattning

Den 1 oktober 1987 uppläts fastigheten Ensta 1:177 med tomträtt till Sofex
Transport AB. Idag innehas tomträtten av G.J-Plast AB. Tomträttsavgälden
kan omregleras vart tionde år. Nuvarande avgäld från 2007 är 78 340
kronor/år. Föreslagen avgäld är 169 000 kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 311.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-28
Ärende 213-216

Omreglering av tomrättsavgälder (KS/2016:723,
KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730)

På grund av exceptionella ”värdeökningar” av fastigheter i Stockholms län de senaste
åren som grundar sig i extrem bostadsbrist, men troligen även i en bostadsbubbla, så
föreslås en dubblering av tomträttsavgälderna, i vissa fall +130 % på 10 år. Även om det
är baserat på ”marknadsvärde minus femton procent ” så är detta marknadsvärde endast
en ögonblicksbild av hur det ser ut just vid värderingstillfället.
Det hade varit mer ”klädsamt” att tomträttsavgälderna istället konstruerades utifrån
marknadsvärde idag i relation till marknadsvärdet vid föregående startpunkt för
tomträttsavgälder. Samt därefter tillämpa en stafflad skala utifrån en projektion om
framtida marknadsvärde och att tomträttsavgälden då justeras varje år under perioden.
Detta skulle även medföra en förutsägbarhet för den som förhyr marken. Nu kan man,
efter 10 år, stå inför fullbordat faktum med mer än en dubblering av kostnaderna i ett
enda slag.
Lagen medger att man kan ha en ”förhandlad tomträttsavgäld” med stafflad skala under
kommande period, vilket vi moderater anser är en bättre och mer rättvis ordning.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 216
Omreglering av tomträttsavgälden för Hantverket 1
(KS/2016:730)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tomträttsavgälden från och med den 1
oktober 2017 sätts till 226 000 kronor/år för Hantverket 1.
Sammanfattning

Den 1 oktober 1977 uppläts fastigheten Hantverket 1 med tomträtt till
Bostadsrättsföreningen Botkyrka Hantverkshus och som fortfarande innehar
tomträtten. Tomträttsavgälden kan omregleras vart tionde år. Nuvarande
avgäld från 2007 är 125 600 kronor/ år. Föreslagen avgäld är 226 000
kronor/år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 312.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-10-28
Ärende 213-216

Omreglering av tomrättsavgälder (KS/2016:723,
KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730)

På grund av exceptionella ”värdeökningar” av fastigheter i Stockholms län de senaste
åren som grundar sig i extrem bostadsbrist, men troligen även i en bostadsbubbla, så
föreslås en dubblering av tomträttsavgälderna, i vissa fall +130 % på 10 år. Även om det
är baserat på ”marknadsvärde minus femton procent ” så är detta marknadsvärde endast
en ögonblicksbild av hur det ser ut just vid värderingstillfället.
Det hade varit mer ”klädsamt” att tomträttsavgälderna istället konstruerades utifrån
marknadsvärde idag i relation till marknadsvärdet vid föregående startpunkt för
tomträttsavgälder. Samt därefter tillämpa en stafflad skala utifrån en projektion om
framtida marknadsvärde och att tomträttsavgälden då justeras varje år under perioden.
Detta skulle även medföra en förutsägbarhet för den som förhyr marken. Nu kan man,
efter 10 år, stå inför fullbordat faktum med mer än en dubblering av kostnaderna i ett
enda slag.
Lagen medger att man kan ha en ”förhandlad tomträttsavgäld” med stafflad skala under
kommande period, vilket vi moderater anser är en bättre och mer rättvis ordning.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 217
Ändring av renhållningstaxa SRV 2017 (KS/2016:488)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2017 så som de framgår av skrivelsen daterad 2016-06-16
från SRV återvinning AB.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2017. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 1 %,
med några få undantag. Undantagen syftar till att förenkla taxorna, att bättre
avspegla kostnadsläget för servicen och för att nå en bättre inriktning mot
målen i avfallsplanen.
SRV avser att göra en genomgripande förändring av taxan inför 2018. Detta
har kommunen efterlyst tidigare och det är fortsatt viktigt att SRV tillsammans med sina fem ägarkommuner ser till att taxestrukturen effektivt
styr mot uppsatta målen i avfallsplanen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-10-19, § 36.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 218
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2017
(KS/2016:672)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2017:
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 23 maj, 20 juni, 28 september,
26 oktober, 23 november samt 19 december.
Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag (1991:900) 5 kap, § 7, besluta
om sina sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 5, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden
sista torsdagen varje månad med undantag för juli och augusti då kommunfullmäktige inte sammanträder. I juni månad sammanträder kommunfullmäktige tisdagen före midsommar, för december månad beslutar kommunfullmäktiges ordförande om lämplig dag för sammanträdet. Ordförande får
besluta om att sammanträde ska hållas på annan veckodag.
Kommunfullmäktige sammanträder annan veckodag än en torsdag den 23
maj, 20 juni och 19 december.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-10-11.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 219
Svar på motion: En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M) (KS/2014:103)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Mattias Franzén (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2014-02-20, § 45 lämnat en motion: En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden. Motionären anser att Botkyrka kommuns tillsyn av strandskyddet i nuläget inte är tillfredsställande. Sedan 2009-07-01 åligger det
kommunen att utöva tillsyn av strandskyddsområden. Detta innebär bland
annat att driva en allmän övervakning, att övervaka att bestämmelser följs
samt kontrollera att fastighetsägare följer strandskyddsbestämmelserna. Med
anledning av detta föreslår motionären att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur man aktivt kan arbeta med en
aktiv tillsyn av strandskyddsområdena – för att uppfylla riktlinjerna från
Naturvårdsverket. Samt, ta fram en konsekvensbeskrivning för kostnader
och behov av personella resurser för att följa en sådan handlingsplan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-29, § 37.
Motivering

Strandskyddet syftar till att bevara stränder för allmänhetens bruk samt för
att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.
Det finns redan idag rutiner för tillsyn av överträdelser av strandskyddsreglerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar varje år beslut om en handlingsplan för tillsynen i enlighet med miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden prövar ansökningar om dispens från strandskyddet.
När det gäller ekonomiska konsekvenser av tillsynsarbetet, fångas detta redan upp i den rödgröna kommunledningens förslag till budget för 2017 där
miljö- och hälsoskyddsnämndens ram utökas.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

§ 220
Svar på motion: Skidspår samt gång- och cykelbana mellan
Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M) (KS/2015:88)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19 lämnat en motion: Skidspår
samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård.
Att hålla ett skidspår öppet mellan Storvretsbadet i Tumba och Lida
Friluftsgård ser motionärerna som en stor tillgång för både Botkyrkabor,
föreningar och besökare i kommunen. I konceptet skulle även skiduthyrning
kunna anläggas vid simanläggningen. Spåret bör vara en grusad alternativt
asfalterad gång- och cykelbana, vilken under snöfria perioder kan användas
av vardagsmotionärer. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Upplev
Botkyrka AB utreda möjligheterna att anlägga en sammankopplande grusväg/skidspår.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 251.
Upplev Botkyrka AB har yttrat sig över motionen 2015-06-23.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 44.
Reservation

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

Idén om att binda samman Lida friluftsgårds spårområde med Storvretens
idrottsplats är inte en ny idé. Den rödgröna kommunledningen ser att det
finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp för Lida-området med omnejd. Därför genomfördes det en utredning under vintern 2014-2015 av kommunens
bolag Upplev Botkyrka AB (UBAB) tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen. I utredningen ingick att se över utvecklingen av skid- och motionsspåren, nåbarheten
och tillgängligheten för kommuninvånarna. Utredningen lämnade också förslag på prioriterade åtgärder att genomföra under perioden 2017-2022.
Med hänvisning till den genomförda utredningen och det arbete som är
igång anser vi inte att det behövs ytterligare en utredning i frågan.

16[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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SÄRSKILT YTTRANDE 201610-28

Ärende 220: Svar på motion: skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och
Lida friluftsgård (M)

Liberalerna har inget annat förslag till beslut än det som finns i ordförandeförslaget. Det behövs någon
form av skidspår/gångstråk eller cykelstråk mellan Storvreten och Lida.
Frågan är inte ny. Liberalerna, då Folkpartiet, väckte en motion redan år 2000 om behovet av
anslutande motionsstigar från Lövholmen/Skäcklinge till spårsystemet runt Lida. Denna motion bifölls
senare av kommunfullmäktige, men inget mer hände. Vilket kommunens revisorer påpekade några år
senare. Idag 16 år efter att motionen väcktes och runt 15 år efter att den bifallits har fortfarande inget
hänt i frågan.
Vi vill därför med detta yttrande påpeka att det vore bra med en ordentlig förbindelse för
gående/cyklande och skidåkande mellan dessa delar av Tumba och befintligt spårsystemet som ansluter
till Lida. Dessutom är det vår förhoppning att det inte dröjer ytterligare 15 år innan en förbindelse är
klar.
Lars Johansson (L)
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§ 221
Svar på motion: Avseende solenergi i Botkyrka kommun
(SD) (KS/2015:37)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet

Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29,
§ 19 lämnat en motion: Avseende Solenergi i Botkyrka kommun.
Motionärerna anser att solenergi är lösningen till ett mer hållbart samhälle.
Förslag till beslut är att utreda vilka kommunalt ägda fastigheter som kan
vara lämpliga för installation av solceller för elproduktion, samt att solceller
för elproduktion skall installeras på samtliga kommunala nybyggen samt nyrenoverade fastigheter.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2015-11-03.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-06-08, § 39.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig över motionen 2015-05-18.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka lägger stor vikt vid klimatarbetet och omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunen har långtgående mål för klimat- och miljöarbetet och är en av de kommuner som
kommit längst i landet.
Solenergi är en del i detta arbete. Bland annat har det tagits fram en solkarta,
som visar vilka platser, fasader och hus som är möjliga att föra upp solceller
på. Detta är ett utmärkt stöd för övriga fastighetsägare i kommunen. Samtidigt sker ett kontinuerligt arbete för att på så många ställen som möjligt, vid
nyproduktion och renovering, installera solceller.
En annan viktig del i arbetet mot ett hållbart energianvändande är att energieffektivisera. Här har AB Botkyrkabyggen exempelvis minskat sitt energianvändande med närmare 20 % per kvadratmeter, samtidigt som man fortsätter arbetet med solceller. Bygglovsansökan är inlämnad för en första solcells-installation.
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Tekniska förvaltningen arbetar för att alla nya byggnader ska placeras så att
taken får ett bra läge för solenergi. Det skulle dock inte ha vara ekonomiskt
försvarbart att installera solceller på byggnader som saknar goda förutsättningar för solinstrålning.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Östen Granbergs (SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 222
Svar på medborgarförslag: Starta fritidsverksamhet på
Broängsskolan upp till år 6 (KS/2015:686)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservation

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

Kommunfullmäktige mottog 2015-10-22, § 164 ett medborgarförslag från
Linda From: Starta fritidsverksamhet på Broängsskolan upp till år 6. Förslagsställaren anser att barnen i årskurs 4-6 på Broängsskolan bör erbjudas
fritidsverksamhet, då avstånden till de andra eftermiddagsverksamheterna i
Botkyrka är för långa, vilket drabbar barn som inte erbjuds fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 11.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-02, § 4.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Kommunledningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att även
yngre barn får möjligheter till meningsfulla eftermiddagsverksamheter. Vi
ser också det specifika behovet i området Broängen-Kassmyra. Under 2014
genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en utredning för att undersöka
möjligheten att starta en fritidsklubb i området. I dagsläget saknas det dock
finansiering och lämpliga lokaler för att kunna starta en fritidsklubb i
Broängen-Kassmyra. Fritidsklubben finns dock med som en prioriterad
satsning i den plan som kommunledningen lagt fram för år 2018-2020.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 223
Svar på medborgarförslag: Upprustning av utemiljön vid
Kassmyraskolan (KS/2016:74)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservation

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

Kommunfullmäktige mottog 2016-02-25, § 40 ett medborgarförslag från
Sanna Jansson: Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan. Förslagsställaren beskriver hur utemiljön vid Kassmyraskolan består av en lerig och
blöt skogsdunge samt att utegården på eftermiddagen blir väldigt mörk. En
gunga, en sandlåda, sex betonghästar och en fotbollsgrusplan finns att tillgå
för cirka 600 barn. Övriga skolor i Tumba har konstgräsplan, klätterställningar, flera gungor, utepingisbord med mera. Utöver en upprustning av
utemiljön föreslår förslagsställaren att en fritidsklubb för barn mellan 10-12
år kan placeras på ödetomten invid bäcken, för att möjliggöra för en tryggare och mer meningsfull fritid.
Förslagsställaren anser att nu är det dags för en upprustning även av utemiljön vid Kassmyraskolan.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-05-23, § 42.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 50.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Kommunledningen håller med förslagsställaren om att utemiljön kring
kommunens skolor är viktig för att kunna möjliggöra en stimulerande och
trygg fritid för alla barn och unga. Därför välkomnar vi medborgarförslaget.
Sedan medborgarförslaget lämnades in har det hänt en del saker kring
Kassmyraskolan. I maj 2016 anlades begagnat konstgräs på den tidigare
grusplanen, detta i linje med vad som lyfts i medborgarförslaget. Under året
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kommer det även att genomföras mindre underhållsåtgärder av utemiljön
kring Kassmyraskolan.
Gällande förslaget att etablera en fritidsklubb vid Kassmyraskolan har detta
utretts av kultur- och fritidsnämnden som inte anser den föreslagna platsen
som lämplig. Dock finns det planer på att hitta en annan lämplig plats i området Broängen-Kassmyra för en fritidsklubb. Satsningen på att starta upp en
fritidsklubb i Broängen-Kassmyra finns också med i kommunledningens
plan för åren 2018-2020.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jimmy Bakers (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 224
Svar på medborgarförslag: Fler boende i Hallunda centrum
(KS/2014:168)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Markku Grönman inkom 2014-03-27, § 63 med ett medborgarförslag: Fler
boende i Hallunda centrum. Förslagsställaren föreslår att det i samband
med en utbyggnad av centrumet också byggs studentbostäder. Behovet av
studentbostäder är stort och kommunikationerna från Hallunda till Södertörn
och andra platser är mycket goda. Studentbostäder i Hallunda centrum
skulle också ge mer folkliv och därigenom öka tryggheten.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2015-04-28.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslaget från medborgaren är mycket angeläget och ligger i linje med vad
den rödgröna kommunledningen arbetar för. Kommunledningen har som
mål att på fyra år bygga 4000 nya bostäder i Botkyrka. Dessa bostäder ska
byggas i alla stadsdelar och komplettera den nu befintliga bebyggelsen. Målet är att man i livets alla lägen ska kunna finna sin drömbostad i sitt område.
Hallunda centrum och de centrala delarna av Hallunda är viktiga områden
att utveckla. Just nu sker två stora arbeten som direkt och indirekt påverkar
centrala Hallunda. Det ena är den strukturplan och det utvecklingsarbete
som görs för Brunnaområdet, som ska få nya bostäder, förbättrade idrottsmöjligheter och en ny skola. Det andra är arbetet med ett utvecklingsprogram för hela Hallunda och Norsborg och som beskriver hur hela området ska utvecklas.
Kommunledningen anser att det är viktigt att bygga blandad bebyggelse
med olika upplåtelseformer och typer av bostäder i alla kommundelar. En
del i det är att bygga bostäder för unga och studenter. Idag har kommunen
tre projekt i Tumba, ett i Tullinge och ett i Fittja för att förverkliga fler ungdomsbostäder.

24[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-28

Hallunda centrum ägs idag av privata aktörer. Kommunledningen utgår från
att vi kommer kunna ha bra dialoger med en långsiktig ägare i syfte att utveckla Hallunda centrum och närliggande områden. En sådan utveckling ska
innefatta allt vad stadsbyggnad innebär med fler bostäder, service och
näringsidkare. Vi hoppas kunna fördjupa en sådan dialog inom ramen för
utvecklingsprogrammet.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 225
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2017
(KS/2016:673)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2017:
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj, 7 juni, 4 september, 9
oktober, 25 oktober samt 27 november.
Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap, § 18, besluta
om sina sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens
sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg från
praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till kommunfullmäktiges process. Enligt kommunallag (1991:900) 8 kap, § 18, ska förslag
till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.
Kommunstyrelsen sammanträder annan veckodag än en måndag den 2 maj,
och 7 juni.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-10-11.
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§ 226
Nominering - Stiftelsen Flemingsberg Science
(KS/2016:678)
Beslut

1. Kommunstyrelsen nominerar Ebba Östlin (S) och näringslivschef Anna
Anderberg, som ledamöter i Stiftelsen Flemingsberg Science, för en
period om tre år från och med 2017.
Ärendet

Stiftelsen Flemingsberg Science har till ändamål att främja utveckling av
kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg. Stiftelsen kan bland annat
främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv, samhälle och
politik, samt medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras.
Enligt Stiftelsens stadgar § 3, väljs ledamöterna för en tid av tre år i sänder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-10-13.
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§ 227
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Robert Rasmussen (S)
Junaid Nawaz (S).
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Robert Rasmussen (S), ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.
Inga nya avsägelser har inkommit.
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§ 228
Anmälningsärenden (KS/2016:136, KS/2016:254,
KS/2016:40, KS/2016:87)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 30 september 2016, dnr KS/2016:87.
Protokoll från AB Vårljus 2016-09-28, dnr KS/2016:254.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2016-10-14, dnr
KS/2016:136.
Protokoll från personalutskottet 2016-10-10.
Protokoll från folkhälsokommittén 2016-10-17.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2016-10-19.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2016-10-19, dnr
KS/2016:40.
Protokoll från demokratiberedningen 2016-10-21.
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§ 229
Delegationsärenden (KS/2016:194, KS/2016:219,
KS/2016:46, KS/2016:721, KS/2016:88)
Beslut

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med
stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Finansansvarig Internbanken

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för
perioden 2016-09-01—2016-09-30, dnr KS/2016:88.
Kommundirektören

Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 2016-11-03—2016-11-04
(beslut 2016-10-13, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2016-12-14—2017-01-27
(beslut 2016-10-19, dnr KS/2016:46).
Förordnande av tjänsteförrättande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 2016-10-27—2016-11-06
(beslut 2016-10-27, dnr KS/2016:46).
Biträdande förvaltningschefen

Tidsbegränsad anställning: utredare på samordningsenheten, kommunledningsförvaltningen 2016-11-05—2016-12-31 på heltid
(beslut 2016-10-17, dnr KS/2016:219).
Anställning av utredare på samordningsenheten, kommunledningsförvaltningen från och med 2016-11-02 på heltid
(beslut 2016-10-17, dnr KS/2016:721).
Förordnande av tjänsteförrättande biträdande förvaltningschef och avdelningschef för samordnings- & stödavdelningen, kommunledningsförvaltningen 2016-12-19—2016-12-23, 2016-12-27—2016-12-30,
2017-01-02—2017-01-05 och 2017-01-09—2017-02-03
(beslut 2016-10-24, dnr KS/2016:46).
HR-chefen

Lokal och central tvisteförhandling vård- och omsorgsförvaltningen
(beslut 2016-10-10, dnr KS/2016:194).
Avdelningschefen för samhällsutveckling

Förordnande av tjänsteförrättande avdelningschef för samhällsutveckling
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2016-10-31—2016-11-04 och 2016-11-14—2016-11-18
(beslut 2016-10-11, dnr KS/2016:46).
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