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Plats och tid

Kommunhuset 2:3 , kl 16:00-17:15

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Niclas Johansson (ekonomichef), Emanuel Ksiazkiewicz, Johannes Svensson, Fredrik Olsson
och Willy Viitala (politiska sekreterare).
Dan Gahnström (MP), Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 4

Sekreterare

Paragrafer

152-164, 166-173

Erika Rönnestig

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Dan Gahnström (MP)

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-07

Anslaget den

Nedtas den

2015-09-10

2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Erika Rönnestig
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§ 152
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända (KS/2015:151)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar i enighet med socialnämndens beslut den
27 april 2015, §57, i ärendet SN 2012:197 att Botkyrka kommun ska
teckna en ny överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen i
Stockholms län, gällande mottagande och bosättning av 15 nyanlända,
att gälla från dag för undertecknande.
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till socialnämnden att
senast december 2015 ta fram ett styrdokument som beskriver en
kommunövergripande genomförandestrategi för reell mottagandekapacitet.
Hantering av kostnader för socialnämnden hänskjuts till beredning i
samband med kommunens andra delårsrapport 2015 samt kommande
ettårsplan 2016.
Reservationer

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

Lars Johansson (FP) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till ordförandeförslaget.
Motivering

Hur många människor som tvingas lämna sina hem för att fly, beror på hur
situationer med krig, katastrofer och förtryck i olika länder förändras. Vi ser
idag med fasa hur bland annat inbördeskriget i Syrien, fortsatta våldsamma
konflikter i Afghanistan och terrorsekten IS övergrepp tvingar allt fler människor på flykt. En mycket liten andel av dessa människor kommer till
Europa och än färre når Sverige. Förra året sökte cirka 1 procent av världens
flyktingar – varav hälften är barn – asyl i något EU/EES-land. Cirka 0,13
procent sökte asyl i Sverige. Det motsvarar 81 000 människor. Av dem fick
41 procent stanna, övriga avvisades. Därutöver tog Sverige emot 1 900 så
kallade kvotflyktingar inom ramen för vårt avtal med FN.
På grund av att situationen i omvärlden snabbt kan förändras, gör Migrationsverket fem gånger per år en ny prognos över hur många som väntas
söka asyl i Sverige. I den senaste prognosen – från den 23 juli 2015 – räknar
Migrationsverket med totalt 66 000-80 000 asylsökande år 2015 och 61 00085 000 år 2016. Det är en minskning från deras prognos från april och be-
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tydligt färre än den prognos de gjorde i februari, som tjänsteskrivelsen till
detta ärende baseras på.
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för mottagande och bostad åt
asylsökande och kvotflyktingar. Idag finns en gällande överenskommelse
mellan Botkyrka kommun och Migrationsverket som är framförhandlad av
Länsstyrelsen och som trädde i kraft 1 januari 2013. Den innebär att Botkyrka ansvarar för att ta emot 7-22 nyanlända personer årligen. På grund av
Botkyrkabyggens planerade stamrenovering i sina bestånd finns en bilaga
till överenskommelsen om minst 7 nyanlända per år fram till 2017.
Hur många nyanlända varje Stockholmskommun ansvarar för, baseras på ett
antal fördelningsnycklar, som Botkyrka länge ställt sig kritiska till. Den innebär i korta drag att kommuntalen räknas fram genom att se till; arbetsmarknad 40 %, folkmängd 25 %, inskrivna i Migrationsverket 20 %, demografi 10 % och bostadsmarknad 5 %. Dessa påverkas dock inte av mottagandet av anhörighetsinvandring genom lagen om eget boende. De fastställda fördelningsnycklarna tar alltså inte hänsyn till det stora ansvar som
Botkyrka kommun faktiskt redan tar för ett solidariskt flyktingmottagande.
Socialnämnden bedömer att vi idag har kapacitet att dubblera mottagandet,
från dagens sju till 15 personer och anser att kommunen bör teckna en överenskommelse med Migrationsverket om detta. Skälen socialnämnden anför
om varför man vill öka från sju till 15, istället för som i Länsstyrelses utkast
till överenskommelse, till 58 personer, är att vi helt enkelt inte har tillräckligt många bostäder tillgängliga för en sådan ökning.
Vi anser att Sveriges kommuner ska ta ansvar för ett värdigt mottagande av
de människor som tvingats på flykt undan krig och förtryck. Vi vill öka våra
insatser, i en tid av desperation och nöd i vår omvärld. Samtidigt ser vi hur
kommuner i länet med bättre förutsättningar än vi har backar från sitt ansvar. I ett antal av länets kommuner är dörrarna för människor i behov av
hjälp alltför ofta stängda. Det är oacceptabelt. Precis som EU behöver ta ett
större ansvar för att människor ska kunna söka asyl utan att riskera att dö på
medelhavet, behöver många av Stockholms läns kommuner ta ett större ansvar för att hjälpa de människor som klarat den ofta mycket farliga resan
från ett krigshärjat land, till det avlägsna Sverige. Nyckeln till att lyckas
med ett gott mottagande av medmänniskor på flykt är samarbete. Av det vill
vi se mer från ett antal av länets kommuner.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-04-27, § 57.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2015-08-20.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Östen Granbergs (SD) avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2015-09-07
Ärende 152 Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända(KS/2015:151)
Det råder inga som helst tvivel att Botkyrka som kommun har tagit sitt ansvar när det gäller
Sveriges flyktingmottagande. I dagsläget tar det 5-7 år för Botkyrkas ungdomar att få en
hyresrätt , att då frigöra fler lägenheter för mottagandet ser vi som oacceptabelt.
Trycket gällande arbetslösheten i Botkyrka kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på
en alldeles för hög nivå i kommunen. Detta leder till att kommunen, som måste bära
kostnaderna för flykting-mottagandet, tvingas göra besparingar på sin normala verksamhet för
att bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan situation fortsätta ta emot flyktingar och
nyanlända är direkt oansvarigt gentemot skattebetalarna.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att Botkyrka kommun inte åtar sig att ta emot fler nyanlända

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-09-07
Ärende 152

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
(KS/2015:151)

I förslaget till beslut framgår det att det nya avtalet med Migrationsverket utökas från 7
till 15 personer. Det skall i sammanhanget sägas att vi Moderater i många år har drivit
linjen att vi ska ha ett avtal med Migrationsverket - då vi tidigare saknade detta.
Sedan kommunen tecknade ett avtal så har det gått ett antal år och vi har då, från
Moderaternas sida, exempelvis i fullmäktigedebatter lyft frågan om att utöka antalet till
förslagsvis 15 personer.
Detta förslag ligger därmed helt i linje med vad vi drivit tidigare.
Vi vill även framhålla att det är viktigt att fler kommuner, inte minst i Stockholms län,
tar sitt ansvar och står upp för landets gemensamma ansvar för migrationspolitiken och
väljer att vara mer solidariska för att hjälpa och ta emot fler nyanlända än vad man gör
idag.
Kommuner som Botkyrka, Södertälje och Malmö får idag bära en oproportionerligt stor
del av den gemensamma, nationella, migrationspolitiken och har därför en helt annan
typ av utmaning än kommuner som inte (utöver avtal) tar emot på samma sätt,
exempelvis via anhöriginvandring.
Vi välkomnar därför de signaler som den rödgröna regeringen har sänt, om att alla
kommuner i Sverige ska vara med och ta sin del av ansvaret för den gemensamma,
nationella, migrationspolitiken.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla ordförandeförslaget

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)

Sid 1 (1)
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§ 153
Ytterligare beslut angående skatteväxling LSS
(KS/2015:343)
Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Stockholms Läns
Landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen
(2013:976) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks 2 öre för Stockholms Läns Landsting från och med 1
januari 2016.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29 att i likhet med övriga kommuner i länet, ta över utförandet av viss hälso- och sjukvård inom LSS området
från Landstinget. Finansiering sker genom en skatteväxling med 2 öre mellan Stockholms Läns Landsting och länets kommuner.
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har senare meddelat att man fått
ytterligare information från finansdepartementet rörande den formella hanteringen av frågan. Enligt KSL:s meddelande behöver kommunerna också
hemställa hos finansdepartementet om en justering av de länsvisa skattesatserna som en konsekvens av skatteväxlingen.
De länsvisa skattesatserna påverkar den del av systemet för kommunalekonomisk utjämning som avser inkomstutjämning mellan kommunerna. Inkomstutjämningsbidrag utgår om kommunens eget skatteunderlag understiger 115 procent av medelskattekraften i riket. Bidraget beräknas enligt den
länsvisa skattesatsen istället för enligt kommunens egen skattesats. Den
länsvisa skattesatsen påverkas av nivån på skatteväxlingarna mellan kommuner och landsting som skiljer sig åt mellan landstingen.
I det nu aktuella fallet ökar den länsvisa skattesatsen för kommunerna i
Stockholms län med 2 öre medan den sänks för landstinget i motsvarande
grad vilket innebär att den länsvisa skattesatsen 2016 för kommunerna
kommer att uppgå till 19:05 jämfört med nuvarande 19:03.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-06-29.
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§ 154
Svar på motion: Anlägg en infartsparkering i Vårsta (M)
(KS/2012:441)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Petja Svensson (M) och Mattias Franzén (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25, § 130, lämnat en motion –
Anlägg en infartsparkering i Vårsta. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en infartsparkering i Vårsta, samt lämplig storlek, plats och uppskattad kostnad för en sådan. Då befolkningen i Grödinge ofta arbetar på annan ort anser motionärerna att en infartsparkering kan möjliggöra ett ökat kollektivåkande. Vidare
lyfts behovet av att finna klimatsmarta lösningar i kommunen, där en infartsparkering kan bidra till en hållbar utveckling genom lägre koldioxidutsläpp.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09, § 197.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Parkeringsfrågan är en ständigt aktuell fråga för kommunen och invånarna.
Den rödgröna kommunledningen har höga mål om att minska utsläppen av
fossilbränslen. En viktig faktor i detta är att öka användandet av kollektivtrafiken. Därför måste kollektivtrafiken göras mer tillgänglig för alla invånare.
För att tillgängliggöra kollektivtrafiken finns det många viktiga förbättringsområden som vi i den rödgröna majoriteten i Botkyrka är övertygade
om skulle göra stor skillnad för Botkyrkas befolkning. Några av dessa är:
1. Att SL:s zonsystem avskaffas och enhetstaxa införs i hela Stockholmsregionen.
2. Förbättrad busstrafik med fler och tätare turer i hela kommunen. Fler expresslinjer i bussfiler för snabbare arbetspendling mot Stockholm och Södertälje.
3. Förverkligandet av en ringlinje Tullinge – Fittja – Hallunda – Alby –
Tumba – Tullinge.
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4. Byggandet av Spårväg syd etapp 1, Älvsjö- Flemingsberg via Kungens
kurva, Skärholmen och Masmo för att senare bygga en fortsättning över
Riksten, Tumba och Alby.
5. Närtrafik i Botkyrkas stadsdelar genom dialog med SL.
Ett annat exempel på åtgärder är byggandet av infartsparkering i anslutning
till kollektivtrafik. Dessa parkeringar är huvudsakligen en uppgift för SL
och landstinget. Genom att bygga infartsparkeringar kan fler välja att lämna
bilen och åka mer kollektivtrafik. Detta minskar miljöpåverkan och skapar
mindre belastning på vägnätet. Samtidigt så tar infartsparkeringar stor plats i
annars attraktiva områden i kommunen.
Hur vi parkerar och var vi parkerar är en viktig politisk fråga. Det påverkar
många av våra medborgares vardag. Därför håller kommunen på att ta fram
en parkeringspolicy. Denna kommer ge riktlinjer för möjliga nya parkeringar i kommunen och ska vara vägledande när nya parkeringar anläggs.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget
mot Jimmy Bakers (M) och Robert Steffens (C) bifallsyrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 155
Svar på motion: Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar (M) (KS/2014:192)
Beslut

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

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

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27, § 62, lämnat en motion –
Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar. Motionärerna anser
att bristen på parkeringsplatser tvingar många Botkyrkabor att ta bilen istället för att åka kollektivt. Bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till pendeltågs- och tunnelbanestationer skulle skapa förutsättningar att resa klimatsmart och bidra till en hållbar utveckling. Motionärerna lyfter även vikten av
en ökad valfrihet för boende i Botkyrka, samt fördelarna med att minska trafikvolymen på vägarna ur ett säkerhetsperspektiv.
Motionärerna föreslår bland annat att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheten att bygga ett P-däck ovanpå de befintliga infartsparkeringarna i Tullinge C och Tumba C, en betallösning med SL Access-kort för
parkering och utreda möjligheten att bygga en infartsparkering i Vårsta C.
Vidare föreslås samhällsbyggnadsförvaltningen utreda matartrafik med bussar till och från Tumba C, specifikt under rusningstid, samt möjligheten att
öppna upp berget vid Alby C där det finns cirka 70 outnyttjade parkeringsplatser.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-09, § 198.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Parkeringsfrågan är en ständigt aktuell fråga för kommunen och dess invånare. Den rödgröna kommunledningen har höga mål om att minska utsläppen av fossilbränslen. En viktig faktor i detta är att öka användandet av kollektivtrafiken. Därför måste kollektivtrafiken göras mer tillgänglig för alla
invånare.
För att tillgängliggöra kollektivtrafiken finns det många viktiga förbättringsområden som vi i den rödgröna majoriteten i Botkyrka är övertygade
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om skulle göra stor skillnad för Botkyrkas befolkning. Några av dessa är:
1
2
3
4
5

Att SL:s zonsystem avskaffas och enhetstaxa införs i hela Stockholmsregionen.
Förbättrad busstrafik med fler och tätare turer i hela kommunen. Fler
expresslinjer i bussfiler för snabbare arbetspendling mot Stockholm och
Södertälje.
Förverkligandet av en ringlinje Tullinge – Fittja – Hallunda – Alby –
Tumba – Tullinge.
Byggandet av Spårväg syd etapp 1, Älvsjö- Flemingsberg via Kungens
kurva, Skärholmen och Masmo för att senare bygga en fortsättning över
Riksten, Tumba och Alby.
Närtrafik i Botkyrkas stadsdelar genom dialog med SL.

Hur vi parkerar och var vi parkerar är en viktig politisk fråga. Det påverkar
många av våra medborgares vardag. Därför håller kommunen på att ta fram
en parkeringspolicy. Denna kommer ge riktlinjer för möjliga nya parkeringar i kommunen och ska vara vägledande när nya parkeringar anläggs.
I motionen yrkas att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges i uppdrag att
utreda olika förslag till lösningar när det gäller infartsparkeringar. Detta
jobb pågår sedan lång tid tillbaka. Men i sammanhanget är det värt att påpeka att ansvaret för kommunens infartsparkeringar är delat. Kommunen
tillhandahåller marken, medan det är landstingets trafikförvaltning som står
för finansieringen och anläggandet av parkeringen. Därför förutsätts en diskussion med SL och landstinget.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer Jimmy Bakers (M) och
Robert Steffens (C) bifallsyrkande mot ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 156
Svar på motion: Inrätta "rum för eftertanke" i kommunen
(M), (FP) (KS/2013:679)
Beslut

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

Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M), Lars Johansson
(FP) och Heléne Wåhleman (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-12-17, § 180, lämnat en motion: Inrätta ”rum för eftertanke” i kommunen. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar gör det möjligt att inrätta ”ekumeniska
rum/rum för eftertanke” där efterfrågan finns från elever, brukare och personal. Motionärerna betonar att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, rör sig från en tradition av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion, mot ett mer blandat samhälle med många olika trosuppfattningar.
Motionärerna vill därför möjliggöra för verksamheter där en efterfrågan
finns, att inrätta ett ”rum för eftertanke”. Ett sådant rum bör i så fall vara en
plats som är öppen för samtliga trosuppfattningar.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22, § 39.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22, § 30.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22, § 37.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2014-06-09, § 17.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-15.
Motivering

Motionärerna vill att kommunen ska göra det möjligt att inrätta “rum för eftertanke” där efterfrågan finns från elever, brukare och personal.
I diskrimineringslagen står det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning.
Botkyrka kommun har också tagit fram en interkulturell strategi där man
pekar på vikten av att skapa interkulturella arbetsplatser genom att säkra
förhållnings- och arbetssätt från diskriminerande inslag. Detta gäller i alla
kommunens verksamheter.
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För den rödgröna kommunledningen är det av yttersta vikt att man i kommunens alla verksamheter jobbar med den interkulturella strategin och möter de behov som finns på respektive enhet.
Idag finns inga hinder för införandet av ekumeniska rum eller “rum för eftertanke” i de kommunala verksamheterna. Då de kommunala verksamheterna ser mycket olika ut, med personal, elever och brukare så bör man
utgå från behoven på respektive verksamhet och enhet.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Ärende 156

Svar på motion: Inrätta ”rum för eftertanke” i kommunen
(KS/2013:679)

Vi menar på att vår motion stämmar bra överens med intentionerna i den interkulturella
strategin som alla partier (utom SD) biföll 2010. Dock klargörs det att det inte föreligger
något hinder i att genomföra det som motionen stipulerar.
Vi utgår därför från att de olika förvaltningarna och enheterna blir upplysta om att
kommunen och politiken ser positivt på inrättandet av ekumeniska rum/rum för
eftertanke – där efterfrågan kan konstateras.
Vidare tar vi det för givet att denna efterfrågan mäts, i form av exempelvis samtal, mejl
eller enkäter till brukare, anhöriga, elever, föräldrar etc. Dessutom ska det inte glömmas
bort att även personalen i verksamheterna kan tänkas ha ett behov ett sådant här rum.
Jimmy Baker (M)
Lars Johansson (FP)

Sid 1 (1)
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§ 157
Svar på motion: Ökat jämlikhets- och demokratiperspektiv
när det gäller kommunala organs sammanträdestider (FP)
(KS/2014:664)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Stig Bjernerup (FP), Karin Pilsäter (FP), Lars Johansson (FP) och Heléne
Wåhleman (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27, §
43, lämnat en motion: Ökat jämlikhets- och demokratiperspektiv när det gäller kommunala organs sammanträdestider. Motionärerna menar att många
har svårt att komma ifrån jobbet för att gå på politiska sammanträden på
dagtid. Skälen till det kan vara många. Konsekvensen blir att de kommunala
organ som sammanträder dagtid riskerar att i allt för hög grad besättas av de
som har möjlighet att gå på sammanträdena t ex yrkespolitiker eller pensionärer. Ett välkänt problem enligt motionärerna är den låga andelen
kvinnor i kommunala bolag.
Motionärerna föreslår i motionen att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att förlägga sammanträdena med kommunala bolag och
kommunala beredningar på kvällstid.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2015-07-30.
Motivering

I Botkyrka kommun lägger vi stor vikt vid det politiska engagemanget. I
allmänna val väljer medborgarna partier och personer som ska företräda
dem i de beslut som kommunen står inför de kommande åren. Flertalet av
alla valda politiker är fritidspolitiker som engagerar sig på sin fritid. För
demokratin är det viktigt att det finns praktiska möjligheter för alla att åta
sig ett politiskt uppdrag.
Inför varje mandatperiod görs en översyn av nämndorganisationen, fördelningen av politiska resurser, mandatstöd, politiska sekreterare m.m. Denna
översyn görs i det som kallas UNO, utskottet för nämndorganisation, där
samtliga grupper deltar. Vad gäller mötestider bestäms de av varje organ
själv. På det viset kan mötestider anpassas efter de förutsättningar och önskemål som ledamöterna i respektive organ har. Som motionärerna beskriver jobbar vissa på dagen och vissa kvällspass eller liknande. Därför är det
olämpligt att besluta om generella regler för när möten ska hållas.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 157 Svar på motion: Ökat jämlikhets- och demokratiperspektiv när det gäller
kommunala organs sammanträdestider
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat att motionen skulle anses vara besvarad enligt
vad som nedan anförs.
Att alla som vill ska ha möjlighet att kunna ta politiska uppdrag är en grundbult i vår
demokrati. Formellt är det också så. De lagar som finns ger medborgarna rätt till ledighet för
kommunala uppdrag och kommunerna betalar ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Men i verkligheten är det många gånger på ett annat sätt. I Botkyrka sammanträder de vanliga
nämnderna kvällstid, men de flesta beredningar, kommunala bolag samt kommunstyrelsen på
dagtid. Och dessutom ibland på knöliga tider som gör det svårt för de förtroendevalda att ta
sig dit. T ex om mötet hålls en tisdag kl 14.00. Hur lätt är det för en förskolelärare eller
sjuksköterska att lämna jobbet för att vara på ett möte mitt på eftermiddagen?
Andra kan ha svårt att komma ifrån jobbet för att gå på politiska sammanträden på dagtid.
Skälen till det är många. Chefen kanske ogillar det, arbetssituationen gör att man inte kan
lämna sitt jobb just då osv. Dessutom är många korttidsanställda eller arbetar på kontrakt på
dagens arbetsmarknad, som gör det svårt att engagera sig politiskt dagtid.
Konsekvensen blir att de kommunala organ som sammanträder dagtid riskerar att i allt för hög
grad besättas av de som har möjlighet att gå på sammanträdena t ex yrkespolitiker eller
pensionärer. Ett annat välkänt problem är också den låga andelen kvinnor i kommunala bolag.
Folkpartiet anser att huvudregeln i Botkyrka bör vara kvällssammanträden. Vi är väl
medvetna om att det finns en del som jobbar skift och kan ha svårt på kvällar också. Men med
sammanträden på kvällar kommer ändå fler ha möjlighet att åta sig politiska uppdrag. En

sådan förändring skulle öka jämlikheten och demokratin samt väsentliga öka möjligheten så
att fler kan ta ett politiskt uppdrag.
Majoriteten väljer att avslå motionen med hänvisning till att det är respektive organ som själv
sätter sina sammanträdes tider. Det kan vi förvisso hålla med om, men vi anser att
Kommunstyrelsen ska lämna riktlinjer om att möten bör förläggas till kvällstid om så är
möjligt. Mot den bakgrunden anser Folkpartiet att motionen därmed ska anses besvarad.
Lars Johansson (FP)
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§ 158
Svar på medborgarförslag: Provisorisk åkpark för sparkcykel (KS/2014:490)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Max Ringbom: Provisorisk åkpark för sparkcykel. Förslagsställaren föreslår
anläggande av en åkpark med hopp och ”rails” intill fotbollsplanen vid
Pelletäppan. Byggnation och material kan, vid önskemål, förslagsställaren
tillhandahålla med själv.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 4.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-17, § 69.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-17.
Motivering

Att bygga en provisorisk åkpark för sparkcykel är ett bra förslag. Den rödgröna kommunledningen har höga mål om att öka folkhälsan i alla grupper.
För att detta ska ske behövs fler möjligheter till spontanidrott. Förslaget om
en åkpark för sparkcykel är ett bra komplement till andra spontanidrottsmöjligheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att förverkliga
en åkpark för sparkcykel i Rödstu Hage. Denna process görs i samarbete
med ungdomar i området. Åkparken för sparkcykel blir ett bra tillskott till
de andra idrottsmöjligheter som finns på Rödstu Hage. Åkparken förväntas
bli klar under september månad 2015.
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§ 159
Svar på medborgarförslag: Ett nytt boende för äldre i
Vårsta, Grödinge (KS/2014:111)
Beslut

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

Kommunfullmäktige mottog 2014-02-20, § 46, ett medborgarförslag från
Bo Sigerlöv: Ett nytt boende för äldre i Vårsta. Förslagsställaren föreslår ett
nytt boende för äldre i före detta förskolan Ringen i Vårsta. Platsen ses
lämplig på grund av närheten till Vårsta centrum med bland annat post,
matbutik, restaurang, kollektivtrafik och Grödinge församling. I området
finns även både promenadvägar, grönområden och hembygdsgård. Önskan
om att åldras i sin egen hemort kan tillgodoses genom placeringen av boendet. I byggnaden föreslås att flera våningsplan inrättas med en ”trappstegsterrassering” med ett gemensamt soldäck på det översta planet.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-06-10, § 47.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-10-21, § 291.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Förslagsställaren belyser frågan om att man inte ska behöva flytta från sin
hembygd bara för att man blir äldre och får större behov av vård och service. Därför föreslår förslagsställaren att ett nytt boende för äldre byggs i
Vårsta.
Vi i den rödgröna kommunledningen delar förslagsställarens analys av behovet av ett vård- och omsorgsboende i Vårsta. Vi vill se ett färdigställt
vård- och omsorgsboende i Vårsta och ett annat i Fittja inom denna mandatperiod. Men vi vill även se till att skapa boenden för livets alla lägen och
bygga Botkyrkas första trygghetsbostäder.
Idag kan man vara senior, eller äldre, i en tredjedel av sitt liv. Men att bli
äldre betyder inte att man har samma behov som alla andra äldre. Det gör att
vi behöver skapa boenden som är bättre anpassade efter de olika behov av
service och krav på lättillgänglighet som finns. Så att man inte behöver
flytta ifrån sin hemort när man blir äldre. Därför behövs vård- och omsorgsboende, med tydligare möjligheter till vård, såväl som trygghetsbostäder där
bostaden är anpassad med låga trösklar och viss hjälp/service kopplat till
bostaden. På så vis ska man kunna bli äldre på sina villkor i sin hemort.
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Vad gäller nytt boende i Vårsta planeras idag ett boende på Brotorpsvägen
nära Brotorpsbadet. Med detta boende ska fler äldre kunna bo kvar i sin
hemort Vårsta och få den service som behövs. När det boendet är byggt
samt ett nytt boende i Fittja har alla stadsdelar i Botkyrka ett boende för
äldre. Dessa två boenden finns båda med i kommunens budget för 20162019.
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§ 160
Svar på medborgarförslag: Badplats Tullinge Strand
(KS/2014:489)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-09-25, § 153, ett medborgarförslag från
Marjo Hopeakivi: Badplats Tullinge Strand. Förslagsställaren föreslår att
kommunen anlägger en badplats mellan Adler Salvius väg och Örnberget,
alternativt bryggor, samt överlag satsar mer på miljön längs Tullinge Strand
där många människor promenerar. Förslagsställaren undrar också över
ägandeförhållanden kring befintliga bryggor vid Tullinge Strand.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-12-08, § 107.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-17, § 68.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Tullinge strand är en av Botkyrka kommuns många vackra platser, med sjö
och skog tillgänglig för sköna promenader och motion. I området kan man
promenera utmed vattnet från Maden upp till Stendalsbadet och, om man
vill, vidare mot Flottsbro och Albysjön. Kommunen rustar idag upp Maden
för att bli en dagvattenreningspark som också ska vara en tillgänglig plats
för folk att vistas och promenera i. Det området blir en ny naturskön plats
med promenadstråk och möjligheter till grillning, samtidigt som det renar
vårt dagvatten.
Förslagsställaren vill utveckla Tullinge strand med en ny badplats utmed
strandvägen. Då det idag finns ett bad i norra delen av området, Stendalsbadet, anser vi att behovet av fler badplatser i området inte är stort.
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§ 161
Svar på medborgarförslag: Önskan om en skateplats för
barn i Slagsta och Hallunda (KS/2014:636)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och uppdrar till kulturoch fritidsförvaltningen att anlägga en skatepark senast år 2016.
Medel för projektet tas inom ram för kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-11-27, § 42, ett medborgarförslag från
Anne Jämsä: Önskan om en skateplats för barn i Slagsta och Hallunda. Förslagsställaren föreslår att en skateplats med plats för ramp, byggs i Slagsta
eller i närheten av Brunna idrottsplats. Förslag ges också på en skateplats
inomhus som kan brukas året runt, exempelvis i en befintlig idrottsanläggning som Maxihallen. Då ingen anläggning finns i norra Botkyrka måste
skateintresserade barn och ungdomar åka till Tumba. Inrättandet av en skateplats på nämnd plats kan verka som en mötesplats för områdets barn och
ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-23, § 23.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 144.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Förslagsställaren vill ha en skatepark i närheten av Brunna eller Slagsta.
Den rödgröna kommunledningen tycker detta är ett bra förslag då det ger
skateintresserade en plats att åka på i sitt närområde. Kommunledningen har
höga mål om att öka folkhälsan i kommunen. För att detta ska ske behövs
goda tillgångar till spontanidrott, skateparker är ett exempel på spontanidrott.
Brunna är idag, och ska fortsätta utvecklas som, en idrottsnod i kommunen.
Kommunen planerar att utveckla Brunna till en modern idrottsnod med
koppling till en ny skola och nya bostäder. Idag finns ingen skatepark eller
möjlighet till skateåkning i området. Därför passar det bra att anlägga en enklare skatepark i Brunna. I dialog med de som ska använda parken, kan vi
enkelt skapa en sådan park och tillgodose behoven.
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§ 162
Svar på medborgarförslag: Bygg en fotbollsplan eller en
mindre multiarena med staket runt, direkt utanför Parkhemsgården (KS/2014:696)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2014-11-27, § 42, ett medborgarförslag från
Linn Johanson: Bygg en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket
runt, direkt utanför Parkhemsgården. Förslagsställaren föreslår att kommunen bygger en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket direkt utanför Parkhemsgården. En plan med staket skulle hindra att fotbollarna åker
ut i bilvägen vid spelande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-23, § 24.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 33.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-14.
Motivering

Förslagsställaren lägger ett förslag som tar upp möjligheten att spela fotboll
vid Parkhemsgården. Den rödgröna kommunledningen har höga mål och
ambitioner för idrotten och för att öka folkhälsan. Det ska vara lätt att idrotta
och tillgängligheten till spontanidrott är viktigt. Vi ser i huvudsak positivt
på förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen pekar på att en fotbollsplan eller mindre
multiarena inte får plats på marken vid Parkhemsgården. Dock ska området
kring Parkhemsgården ses över i och med att en skatepark byggs på andra
sidan vägen från gården. På så sätt kommer området kring Parkhemsgården
blir trevligare och även bjuda på möjlighet till skateåkning.
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§ 163
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 (KS/2015:465)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsen
2015.
Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvariga fel och skador. Kommunstyrelsen ansvarar inom sina respektive
verksamhetsområden för att utforma och organisera den interna kontrollen
och finna effektiva system för uppföljning.
Kommunledningsförvaltningen har för 2015 upprättat ett förslag till internkontrollplan.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommunövergripande områden och kontrollmoment, där respektive nämnd föreslås lägga in åtta av totalt 30 kontrollmoment i sina interna internkontrollplaner (KS/2014:730). Detta gäller
också kommunstyrelsens egen verksamhet.
Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens internkontrollplan omfattar följande punkter:
1. Kontanthantering - att verksamheter som har mynthantering har lämpliga och kända rutiner.
2. Anläggningsregister - att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.
3. Inköp och hyra av personbil (leasing) - att rätt kostnadskonto och rätt
momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.
4. Introduktion - att nya ledare deltar i den förvaltningsgemensamma introduktionen.
5. Bisysslor - att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor.
6. Rehabilitering - rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.
7. Upphandlingsform - att direktupphandling inte sker när formaliserad
upphandling krävs.
8. Ramavtal - att ramavtalen används.
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Med utgångspunkt från uppföljningen av 2014-års internkontrollplan, föreslår kommunledningsförvaltningen att ytterligare tre internkontrollmoment
bör läggas till för kommunstyrelsen. Dessa är:
K1. Representation - att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.
Detta minskar risken för skadat förtroende.
K2. Leverantörsfakturor - att fakturor tidsmässigt betalas enligt avtal eller
betalningsvillkor.
Detta minskar risken för förtroendeskada samt inkasso och räntefakturor.
K3. Periodisering - att korrekta periodiseringar görs för belopp överstigande
ett basbelopp.
Detta minskar risken för att resultatposter hamnar i fel period och ger missvisande bokslut.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-06-11.
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§ 164
Vinnova projekt - växthus i Alby C (KS/2015:490)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att kommunen deltar i projektet.
2. Kommunstyrelsen medger att Botkyrka kommun mottar projektbidrag
på 8 283 tkr från Vinnova för projektet ”Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i, eller nära bostaden i miljonprogramområden”.
Medlen fördelas under projekttiden ut till respektive projektpart enligt
Vinnovas beslut.
3. Från 2015 års medel till förfogande medges att 200 tkr ges till miljöenheten för projektkoordination. Total kostnad för funktionen som projektkoordinator i projektet är 740 tkr fördelat över åren 2015-2017. Medel för fortsatt projektkoordination 2016 och 2017 ska äskas årligen i
samband med ettårsplaneprocessen.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har tillsammans med flera projektparter, medgivits bidrag från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) inom utlysningen Utmaningsdriven innovation.
Projektet ska bygga, inreda och ta i bruk två innovativa växthus i miljonprogramsområden, ett i Alby (P-garage i centrum) och ett i Holma (Malmö
kommunala bostäder). Projektet ska resultera i att två hållbara koncept för
gemensam odling tas fram och att stadsodling under tak ska bidra till exempel på hur miljonprogrammen blir mer attraktiva, med ökad trygghet och
gemenskap genom möjlighet att odla i sitt närområde. Projektet spänner
över drygt två år, från sommaren 2015 till augusti 2017. Vinnova har beviljat ett bidrag på totalt 8 283 tkr, och projektet innebär medfinansiering från
parterna i varierande grad. Funktionen som Projektkoordinator är placerad i
Botkyrka kommun på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Medel
söks nu från kommunstyrelsens medel till förfogande för att delvis finansiera projektkoordinationen. Förslag till beslut innebär också att kommunstyrelsen beslutar att ta emot bidraget för projektet, och att kommunstyrelsen
ställer sig bakom att Botkyrka kommun deltar i projektet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-0812.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 164: Vinnova projekt – Växthus i Alby C (KS/2015:490)
Intresset för odling inom stadsmiljöer har ökat. Odling i städerna skapar sociala nätverk
och kan bidra både med mat och också sysselsättning samt till att skapa en kvarterskänsla i
många gånger anonyma stadsmiljöer.
Vi tycker att projektet är positivt och nyttoeffekterna med odlingarna kan vara många
förutom möjligheten att bidra till en bättre miljö genom att äta närproducerad mat. Det är
mycket värdefullt att hitta olika projekt där invånare i ett område håller ihop och arbetar
tillsammans för något gynnsamt. Det är också något som kan skapa engagemang hos
människor, ansvarskänsla och delaktighet i sitt eget närområde.
Det skulle dock vara önskvärt att få mer information om storlek och kapacitet på växthuset
samt hur kommunens ansvar för driften kommer att se ut långsiktigt.

Tumba 2015-09-07

Stefan Dayne (kd)
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§ 166
Svar på remiss: Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg (KS/2015:568)
Beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-19 som kommunens yttrande över landstingets ”Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg”.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har tagit fram en utredning om principer för hur
pendeltågs- och regionaltågstrafiken kan se ut från 2017/2018, när nya Citybanan är i drift. För Botkyrka är principlösningen kallad ”Jämn trafik” att
föredra (10-minuterstrafik).
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-19.
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§ 167
Tingstorget - 670 nya lägenheter i anslutning till Albys
norra tunnelbaneentré (KS/2015:487)
Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att
arbeta vidare med förslaget som ger cirka 670 nya bostäder.
Sammanfattning

I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidén för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att markanvisa och ta fram
avtal för tre av de områden i Alby som ska inleda arbetet med ny bebyggelse. Tingstorget är ett av dessa tre områden.
Under våren 2014 bjöd Botkyrka kommun in till markanvisningstävling för
Tingstorget i Alby. Vinnaren i tävlingen blev Titania Bygg & VVS AB i
samarbete med Arkitema Architects. I samband med markanvisningstävlingen bad kommunen de tävlande att lämna in två alternativa förslag. Ett
där det befintliga gruppboendet bakom tunnelbaneentrén ligger kvar och ett
alternativ där gruppboendet flyttas in i ett av de nya husen. Det skiljer cirka
420 bostäder mellan förslagen, 250 bostäder om man bygger på den mark
som finns runt omkring det befintliga gruppboendet och 670 om man river
det och flyttar gruppbostädernas lägenheter in i ett av flerfamiljshusen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 37, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan enligt det vinnande förslaget,
samt kommunfullmäktige godkände avtalen med Titania Bygg & VVS AB,
KF 2014-12-18, § 52.
Kommunfullmäktige gav i ärendet KS/2013:739, beslut 2015-01-29, § 6
tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att vid nybyggnation
prioritera att blanda bostäder och kommunala verksamheter i samma fastighet, vilket ytterligare talar för att gruppboendet rivs och flyttas in i ett nytt
bostadshus.
Under våren 2015 har samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklat förslaget
tillsammans med Titania och i nuläget innefattar projektet cirka 670 nya lägenheter om man väljer att riva gruppboendet och 250 om man behåller det.
De 30 radhus som fanns i tävlingsförslaget har ersatts med lamellhus på
grund av att man inte klarar buller och vibrationer från bussarna vid Tingsvägen samt tillräckligt solljus vid Lagmansbacken på grund av bergskanten.
Det utvecklade förslaget innebär att den ekonomiska bärkraften i projektet
har stärkts, eftersom det första förslaget omfattade 450 bostäder om gruppboendet kunde rivas och det nya förslaget 670. En ökad exploatering innebär att kommunen kan sälja marken till ett högre pris baserat på byggrätterna. Kostnaden för att anlägga nytt torg och ombyggnader av gator samt flytt
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av ledningar i anslutning till området bedöms i nuläget täckas av intäkterna
för marken i det utökade förslaget med 670 bostäder.
En negativ ekonomisk konsekvens av projektet i samband med rivningen av
gruppboendet är det bokförda värdet på byggnaden. Det bokförda värdet för
byggnaden är för närvarande 13 miljoner kronor. I samband med ett beslut
om rivningen ska nedskrivning ske av det bokförda värde som beräknas
återstå när byggnaden rivs. Det innebär att kommunens resultat kommer att
belastas med motsvarande belopp.
Bokfört värde för marken som gruppboendet ligger på är mycket lågt och
kan redovisningsmässigt föras över och belasta exploateringen. Rivningskostnaden kan bokföras inom exploateringen och bedöms rymmas inom ett
positivt exploateringsresultat.
Det finns en ny förskola planerad 2021 uppe på Albyberget. Just nu utreds
dess placering. Eftersom projektet innehåller främst ettor och små tvåor
(80% av 670 lägenheter) så bedöms inte antalet barn påverkas i nämnvärd
utsträckning om man går upp till 670 bostäder.
Projektet kommer att indelas i etapper och detaljplanen väntas kunna antas
under 2016. Byggstart för de första bostäderna beräknas ske under 2017 och
första inflyttning tidigast 2018. Nya lägenheter för gruppboende i ett av flerfamiljshusen ingår i första etappen. Rivning av befintligt gruppboende sker i
etapp 2 eller 3 och regleras i marköverlåtelseavtalet.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att projektet bör gå vidare
med förslaget om 670 bostäder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-06-15.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-08-20, § 29.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-09-07
Ärende 167 Tingstorget-670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra
tunnelbaneentré(KS/2015:487)
Sverigedemokraterna ser positivt på byggandet av bostäder i anslutning till Albys tunnelbana.
Att fler bostäder byggs i närheten av Alby-centrum är något som verkligen behövs och
förslaget som lagts fram är mycket attraktiva bostäder. Dessa typer av bostäder anser vi hör
hemma i Botkyrka och ser fram emot byggnationen och moderniseringen av Tingstorget.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande

Ärende 167: Tingstorget – 670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra
tunnelbaneentré (KS/2015:487)
Att behovet av bostäder i regionen tillgodoses är grundläggande för en attraktiv
storstadsregion och hur vi hanterar bostadsbehovet är en viktig hållbarhetsfråga.
Bostadsförsörjningens betydelse för regionens kompetensförsörjning och tillväxt lyfts ofta
som en viktig del av bostadsdebatten.
De allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer. Samtidigt byggs det för lite. Det här
går inte ihop. Vi måste kontinuerligt se över hur utbudet av mark som är lämplig för
bostadsbyggande kan öka. Hur stor möjlighet det finns att planlägga för fler bostäder och
öka antalet markanvisningar till dem som vill bygga. Kommunen måste ta större ansvar
och långsiktigt skapa bättre förutsättningar för nya bostäder. Fler människor måste också
acceptera att det byggs i det egna närområdet.
Vi ställer oss därför mycket positiva till projektet vid Tingstorget och möjligheten att
maximera antalet lägenheter genom att flytta in det befintliga gruppboendet i de nybyggda
husen, vilket väntas resultera i att det byggs så mycket som 670 lägenheter.
Det är viktigt att se till att man tänker trygghet vid nybygge och bygga inkluderande genom
att skapa tillfällen och variation av aktiviteter för alla olika samhällsgrupper att vistas i
området. På så vis arbetar man emot stängda och anonyma områden som skapar
segregation. Man bör eftersträva en bra blandning av bostäder, företag, föreningar och
församlingar i samma område.

Tumba 2015-09-07
Stefan Dayne (kd)
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§ 168
Avskrivning av gamla detaljplaneprogramuppdrag
(KS/2015:488)
Beslut

1. Kommunstyrelsen avskriver följande uppdrag:
Upprättande av detaljplaneprogram för vägnätet i Hamradalen. Beslut i
kommunstyrelsen om att ta fram ett detaljplanprogram 2003-11-03, § 151.
Upprättande av detaljplaneprogram för Norsborgs vattenverk. Beslut i
kommunstyrelsen om att ta fram detaljplaneprogram 2004-05-03, § 91.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har genom åren fått uppdrag från kommunstyrelsen, som av olika anledningar blivit vilande och bedöms inte längre
vara aktuella. Förvaltningens bedömning är att uppdragen att ta fram detaljplaneuppdrag för Hamradalen och för Norsborgs vattenverk bör skrivas av.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-05-26.
Klimat-och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-08-20, § 30.
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§ 169
Ekonomiskt stöd till vidare arbete med Botkyrkas röster
2015 (KS/2012:518)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner det ekonomiska stödet om 100 000 kronor
till medieföreningen Fanzingo för vidareutveckling av Botkyrkas Röster
under 2015. Kostnaden täcks inom befintlig budget 2015 för verksamhetsområde demokrati och mänskliga rättigheter i kommunledningsförvaltningen.
Jäv

Ebba Östlin (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning

Syftet med det ekonomiska stödet på 100 tkr är att ytterligare bredda antalet
kommuninvånare som engagerar sig i Botkyrkas Röster som skribenter eller
prenumeranter under 2015. Fler invånare ska ingå i redaktionen, antalet inlägg och antal besökare på hemsidan ska öka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-07-02.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2015-08-21, § 27.
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§ 170
Annonsering på digitala annonstavlor E4an (KS/2015:407)
Beslut

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
senast 2015-12-31 teckna hyresavtal med extern part för tillgång till de
digitala annonstavlorna vid E4:an. Finansieringen av kostnaden för hyresavtalet behandlas i samband med beredning av kommunens och
kommunstyrelsens ettårsplan 2016.
Sammanfattning

Kommunens två skyltar vid E4:an behöver bytas ut. Det har visat sig att det
skulle vara både tids- och kostnadseffektivt att hyra annonsplats på de befintliga digitala annonstavlorna vid E4:an, istället för att köpa egna nya digitala skyltar.
Kommunstyrelsen ger därför kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
teckna ett hyresavtal med extern part för tillgång till de digitala annonstavlorna vid E4:an i syfte att sprida samhällsinformation och stärka varumärket för den geografiska platsen Botkyrka.
Det innebär också att anvisade investeringsmedel på 1,7 miljoner kronor för
byte av skyltar inte kommer att användas. Hur kostnaden för hyresavtalet
ska finansieras behandlas i samband med beredning av kommunens och
kommunstyrelsens ettårsplan 2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-08-21.
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§ 171
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Maria Gawell Skog (S)
Simon Safari (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Simon Safari (S)
Sven-Arne Lindblom (S)
Ärendet
Följande avsägelse har inkommit:

Maria Gawell Skog (S), ledamot i klimat- och planeringsberedningen.
Yrkande

Katarina Berggren (S) lämnar ett ändringsyrkande av ordförandeförslaget:
istället för Sven-Arne Lindblom (S) som ledamot efter Mara Gawell Skog
(S) väljs Simon Safari (S). Sven-Arne Lindblom väljs som ersättare.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut
mot ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ändringsyrkandet.
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§ 172
Anmälningsärenden (KS/2015:3)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 juli 2015, dnr KS/2015:137.
Ekonomisk uppföljning per sista juni – prognoser 2015, dnr KS/2015:588.
Revisionsrapport – Policy och riktlinjer mot mutor och jäv, dnr
KS/2015:469.
Revisionsrapport – Sponsringsverksamheten, dnr KS/2015:471.
Revisionsrapport – IT-säkerhet i form av internt intrångstest, dnr
KS/2015:472.
Protokoll från distriktsstämma Civilförsvarsförbundet Stockholms län
2015-05-10, dnr KS/2015:215.
Protokoll från årsstämma AB Vårljus 2015-05-06, dnr KS/2015:209.
Protokoll från styrelsemöte AB Vårljus 2015-05-12 och 2015-06-15, dnr
KS/2015:355.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2015-05-18, dnr KS/2015:15.
Protokoll från demokratiberedningen 2015-05-22 och 2015-08-21.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2015-08-20.
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam, 2015-09-02, dnr
KS/2015:11.
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§ 173
Delegationsärenden (KS/2014:704, KS/2015:138,
KS/2015:322, KS/2015:420, KS/2015:500, KS/2015:508,
KS/2015:509, KS/2015:565, KS/2015:63, KS/2015:8)
Beslut

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 2015-05-01—2015-07-31, dnr KS/2015:138.
Kommunstyrelsens ordförande

Årsstämma – SYVAB 2015
(beslut 2015-06-08, dnr KS/2015:420).
Kommunens medverkan i Idea Camp
(beslut 2015-06-30, dnr KS/2015:500).
Extra bolagsstämma – Botkyrka Stadsnät AB
(beslut 2015-08-24, dnr KS/2015:565)
Medel till kultur- och fritidsnämnden
(beslut 2015-09-03, dnr KS/2014:704)
Kommunstyrelsens presidium

Anställning av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen från och med
2015-08-17
(beslut 2015-06-17, dnr KS/2015:509).
Kommundirektören

Förordnande av tillförordnad HR-chef 2015-09-01—2015-09-13
(beslut 2015-06-16, dnr KS/2015:63).
Anställning av HR-chef från och med 2015-09-14
(beslut 2015-06-17, dnr KS/2015:508)
Förordnande av tillförordnad kanslichef 2015-09-01—2016-03-31
(beslut 2015-08-27, dnr KS/2015:63)

30[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-07

Tjänsteförrättande kommundirektören

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen 2015-09-14—2015-12-31
(beslut 2015-06-23, dnr KS/2015:63).
Verksamhetschefen för samhällsutveckling

Förordnande av tillförordnad exploateringschef från 2015-09-01 till dess att
ny exploateringschef har tillträtt
(beslut 2015-07-01, dnr KS/2015:63).
Chefsjuristen

Begäran om utfående av handlingar
(beslut 2015-04-15, dnr KS/2015:322)
Fullmakt i tvist med servitutsinnehavare
(beslut 2015-07-01, dnr KS/2015:8 och SBF/2015:232)
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-17.15
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Östlin Ebba, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Melki Gabriel, led
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Hjelte Kia, led
Gahnström Dan, led
Bulduk Deniz, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Melinder Jill, ers
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers till kl. 17.00
Steffens Robert, ers

S
S
M
S
S
S
M
MP
MP
TUP
SD
V
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare MP
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare C

X
X
X
X
X

Ej under § 169 p.g.a. jäv, Arzu Alan (S) § 169

X

Youbert Aziz (S)

X

Robert Steffens (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum: 2015-09-07, bilaga
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