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§ 149
Familjeparken Hågelby - tillägg till exploateringsavtal samt
detaljplan för del av familjeparken (KS/2012:249,
KS/2011:274)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till exploateringsavtal för familjeparken Hågelby.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av familjeparken Hågelby (nr
24-04).
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Samtliga ledamöter för (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade 2007 i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett program för området runt E4/E20, Hågelby och sjön
Aspen. Syftet var att pröva förutsättningarna att utveckla arbetsplatser, förbättra Hågelbyledens funktion och utveckla Hågelby. Kommunstyrelsen
ställde sig bakom programmets principiella innehåll i januari 2011.
Kommunstyrelsen gav i oktober 2008 ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för den första etappen av Familjeparken Hågelby. Kommunfullmäktige godkände samma månad det
ramavtal med Familjen Lindgren AB som ligger till grund för option på
markupplåtelser liksom fortsatt utvecklingsarbete. Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar att utveckla Hågelby gård till ett populärt besöksmål inte bara för Botkyrka lokalt utan även för Stockholmsregionen och
Sverige. Detaljplanen för den första etappen antogs av kommunfullmäktige i
juni 2012. Länsstyrelsen har därefter upphävt kommunfullmäktiges beslut
eftersom Länsstyrelsen bedömt att kommun gjort ett formaliafel i samband
med utställningen. Samhällsbyggnadsnämnden genomförde nu i maj 2013
en förnyad utställning med normalt förfarande. Samhällsbyggnadsnämnden
godkände i augusti detaljplaneförslaget.
Kommunledningsförvaltningen har förhandlat fram ett tillägg till exploateringsavtalet som ska följa den reviderade detaljplanen fram för antagande.
Detaljplanen

Den 14 juni 2012 antog kommunfullmäktige en detaljplan för den första delen av familjeparken Hågelby. Syftet med detaljplanen är att utveckla Hågelby gård och dess omgivningar till en turism- och rekreationsanläggning.
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Antagandebeslutet den 14 juni 2012 föregicks av en detaljplaneprocess som
inleddes 2009 och som i huvudsak har handlagts enligt bestämmelserna om
normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL).
Utställning av planförslaget ägde därefter rum i januari 2011. I samband
med utställningen inkom synpunkter på planförslaget från bland andra. länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och Botkyrka Ridsällskap. Synpunkterna
ledde till vissa ändringar i planförslaget. För att tillmötesgå Botkyrka
Ridsällskaps intresse av att fortsatt kunna disponera mark i den västra delen
av detaljplaneområdet exkluderades i det nya förslaget ett markområde om
ca 3,18 ha från detaljplanen. Samtidigt lades ett mindre område om ca 1,78
ha bestående av åker/impedimentmark till planområdet i öster för att tillgodose familjeparkens markbehov. Vidare medförde länsstyrelsens yttrande
över planförslaget att skyddet för fornlämningar vid Kyrkkulla och Skrävsta
gamla bytomt utökades. Planen anpassades också till följd av att Länsstyrelsen inte medgav att strandskyddet upphävdes i enlighet med kommunens
ansökan.
Revideringen av detaljplanen genomfördes med ett enkelt förfarande med
planutställning i maj 2012 då de reviderade planhandlingarna skickades till
berörda remissinstanser, sakägare och de som haft synpunkter på utställningen.
Efter överklaganden av kommunens beslut att anta detaljplanen har länsstyrelsen beslutat att upphäva antagandebeslutet, eftersom länsstyrelsen anser
att ändringarna i detaljplanen skulle ha ställts ut enligt bestämmelserna om
normalt planförfarande.
Länsstyrelsens beslut har överklagats av kommunen till Mark och miljödomstolen.
Samhällsbyggnadsnämnden genomförde nu i maj en förnyad utställning
med normalt förfarande i enlighet med länsstyrelsens bedömning. Svarstiden förlängdes till den 31 juli. Samhällsbyggnadsnämnden har i augusti
2013 godkänt det reviderade detaljplaneförslaget för den första etappen av
familjeparken. Planen är nu framme på nytt för antagande i kommunfullmäktige.
Exploateringsavtal och tilläggsavtal

Exploateringsavtalet som reglerar villkoren för genomförandet av detaljplan
1 antogs av KF i juni 2012 samtidigt som detaljplanen. Avtalets giltighet är
villkorat med att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för etapp
1 vinner laga kraft. Eftersom länsstyrelsen nu har upphävt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen, måste också exploateringsavtalet antas på
nytt av kommunfullmäktige. Det sker i form av ett så kallat tilläggsavtal.
Kommunledningsförvaltningen har förhandlat fram ett tillägg till exploateringsavtal som ska följa detaljplanen fram för antagande. Tillägget innebär
att exploateringsavtalets giltighet och ikraftträdande kopplas till den reviderade detaljplanen som nu har genomgått en ny utställning.
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Andra överklaganden i ärendet

Avtalspaketet som godkändes av kommunfullmäktige den 14 juni 2012 har
också överklagats och prövas nu rättsligt. Förvaltningsrätten beslutade 19
juni 2013 att avslå överklagandena om avtalspaketet. Förvaltningsrätten har
prövat om kommunen gjort en affär som gynnar ett särskilt företag. Förvaltningsrättens beslut är överklagat till nästa instans, kammarrätten.
EU-kommissionen prövar huruvida avtalen, inklusive markförsäljningen
med Familjen Lindgren AB inneburit otillåtet statsstöd.
Kommunledningsförvaltningen redogör för de båda ärendena i en tjänsteskrivelse 2013-08-27.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP), bilaga.
Anders Thorén (TUP), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att beslutet fattas idag. Kommunstyrelsen
godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Särskilda yttranden

Yngve R. K. Jönsson (M), bilaga.
Karin Pilsäter (FP), bilaga.
Stefan Dayne (KD), bilaga.
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§ 150
Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Folkets Hus Hallunda.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig till förmån
för ett gemensamt yrkande.
Sammanfattning

Kommunen har haft ett samarbetsavtal med Folkets Hus Hallunda som löpt
under perioden 2003-01-01 till 2012-12-31. Samtal om ett nytt avtal påbörjades av den politiska ledningen under 2012. Diskussionerna har dragit ut på
tiden och en överenskommelse har nyligen träffats med föreningen. Denna
överenskommelse förutsätter kommunfullmäktiges godkännande.
Avtalsperioden är 10 år vilket är detsamma som tidigare avtal. Det nya avtalet bygger i stor utsträckning på innehållet i det föregående avtalet. Bland de
viktigaste förändringarna kan nämnas att bolaget ges möjlighet att utöka sin
upplåning med 3 miljoner kronor, vilket också påverkar den rörliga ersättningen som baseras på föreningens räntekostnader. Vidare föreslås att den
fasta ersättningen ska räknas upp med två procent per år från och med 2013.
I avtalet finns nu inskrivet att föreningen ska amortera minst 700 000 kronor
per år och att man årligen ska redovisa hur uthyrningen av lokalerna fördelas mellan föreningslivet och kommersiella hyresgäster.
Kommunens årliga ersättning till föreningen kan med nu gällande räntenivåer beräknas till cirka 3 340 000 kronor per år. Detta belopp inryms i den
budgetram som finns upptagen i ettårsplanen för 2013 för detta ändamål.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 76 att återremittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-28.
Bakgrund

Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i
juni 2013. I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år
och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period.
En kort historisk beskrivning

I mitten av 1980-talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kom-
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munfullmäktige beslutade 1986-05-29 att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från
kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av
kommunen.
De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje
år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under
1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella
oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen
och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige
1993-04-29. Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande
räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor.
Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut 2002. Med utgångspunkt
från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen
med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från 2 223 500 kronor till 2 363 000 kronor. Den totala ersättningen
uppgick för år 2004 till 3 338 036 kronor.
Förslag till nytt avtal

Det senaste samarbetsavtalet löpte ut 2012. Förhandlingar om ett nytt avtal
har förts under hösten 2012 och våren 2013. Från kommunens sida har vi
önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det
lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från
föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutvecklingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver
har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage.
Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet
utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna
som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på 858 000 kronor.
Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande
att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen.
När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från
föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin
verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till
fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år
var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen.
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Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle
klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen
borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att
kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det
slår tillbaka på kommunen.
Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att
kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till
cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta
skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan 300 000 - 600 000 kronor. Med det förslag till avtal som
nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på
mellan 200 000 kronor och 400 000 kronor. Riskmässigt är det egentligen
ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån.
Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till
föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i
förhållande till föreningen.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Karin Pilsäter (FP), Stefan Dayne (KD) och
Anders Thorén (TUP), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslagen ställs mot varandra.
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§ 151
Bildande av Svartkällsskogens naturreservat (KS/2013:34)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om bildande av Svartkällsskogens naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken (1998:808)) i enlighet med ”Beslutsdokument om
bildande av Svartkällsskogens naturreservat” 2013-08-27.
Kommunfullmäktige beslutar om ett interimistiskt förbud (7 kap 24 § miljöbalken) mot att, utan kommunens tillstånd, vidta åtgärder som strider mot
föreskrifterna A1-A9 på sidorna 2 – 3 i ”Beslutsdokument om bildande av
Svartkällsskogens naturreservat” 2013-06-15. Det interimistiska förbudet
omfattar inte de åtgärder som undantas från förbudsföreskrifterna A1-A9
enligt punkterna Dc-Dd på sidorna 3 – 4 i nämnda beslutsdokument. Det interimistiska förbudet gäller i tre år från denna dag. Det upphör dock att gälla
när beslutet om bildande av Svartkällsskogens naturreservat vinner laga
kraft.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen finansierar reservatets inrättande och kommunens del av
intrångsersättningen om sammanlagt 3 000 000 kronor ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram ett förslag till
beslut om att bilda Svartkällsskogens naturreservat.
Naturreservatets syfte är att bevara och främja naturlig utveckling av
skogsmiljöerna, myrmarkerna och de geologiska processerna runt och i
Uringeåns övre del, samt den rika och känsliga floran och faunan i området.
Området har också pedagogiska värden och ger möjlighet till rika naturupplevelser. Den strandnära mossen med gamla grova tallar och hjortron har
drag av norrlandsnatur. Lilla Skogssjön har också sitt utlopp här i Uringeån
som har skurit ut en liten ravinartad dalgång som slingrar sig genom skogen.
Den omges av äldre skogsmiljöer med bitvis mycket höga natur- och upplevelsevärden. Detta sammantaget gör området unikt för Botkyrka kommun
och Södertörn.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-01-16, § 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-28.
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Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), bilaga.
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§ 152
Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd
2012 (KS/2013:418)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att de enskilda förtroendevalda i Södertörns
överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret 2012.
Yngve R. K. Jönsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning

Enligt avtal mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö
kommuner ska dessa fullgöra sina uppgifter avseende övermyndarverksamheten i en gemensam nämnd. Denna nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd, inledde sin verksamhet den 1 januari 2011.
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§ 153
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum
(Mångkulturellt centrum) 2012 (KS/2013:345)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut
och Museum – Mångkulturellt centrum – ansvarsfrihet för verksamheten
under 2012.
Sammanfattning

Enligt stadgarna för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum
(Mångkulturellt centrum) prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2012 med revisionsberättelse
har överlämnats till kommunen.
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§ 154
Valkrets och valdistriktsindelning 2014 (KS/2013:177)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer följande revidering och komplettering av
valnämndens förslag till beslut 2013-03-18 § 3:
På grund av det utökade antalet och för att ha siffermässigt sammanhängande områden görs ett antal ändringar i valdistriktens nummer.
- Tullinge villastad delas upp i två distrikt (Tullinge Villastad Norra och
Tullinge Villastad Östra)
- Tullinge Lanthem delas upp i två distrikt (Tullinge Lanthem samt Riksten)
- Valdistriktet Norra Tumba delas upp i Nackdala/Solhöjden respektive Kulturen/Tumba park
- Grödinge landsbygd delas upp i två distrikt Vårsta/Malmtorp och Grödinge Landsbygd
- Ett småhusområde i Norra Tumba förs från valdistrikt 12 (nya 22) till valdistrikt 11 (nya 23)
- Valdistrikt 17 som tidigare hetat Lövholmen ska nu heta Skäcklinge
- Bostäderna inom den fastighet där Kvarnhagsskolan finns förs från distrikt
32 till distrikt 36
- Två distrikt, nummer 36 Albydalen östra och 58 Norsborg C kommer enligt prognosen att överstiga 2000 röstberättigade men bibehålls ändå oförändrade då valdeltagandet i dessa distrikt är lågt
Kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer fastighetsgränserna, en justering som inte berör några boende, förutom att ett
område byggt efter förra valet inom hittillsvarande Valdistrikt 1 nu hamnar i
Valdistrikt 4.
Valnämnden har behandlat ärendet 2013-03-18, § 3 och 2013-06-13, § 10.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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§ 155
Svar på motion - Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik (TUP) (KS/2012:353)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig till fördel för eget yrkande.
Ärendet

Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201209-27 § 115 en motion – Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik. Motionären föreslår att förutsättningarna för att införa ett skönhetsråd ska utredas av berörda förvaltningar och om förutsättningar finns inrätta ett dylikt. Rådets uppgift ska enligt motionären vara att
reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d.v.s. att se till att ny- och
tillbyggnation smälter väl in i befintlig miljö. Ingen ska ges bygglov och
ingen mark exploateras innan skönhetsrådet godkänner planerna.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-06-19 § 187.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att den redan har ett uttalat ansvar för att reglera byggnationer avseende bl.a. estetik
och miljö. Samhällsbyggnadsnämnden kan sägas fungera som ett kommunalt skönhetsråd. I nämnden görs ständigt avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska värna om en god stadsbyggnad. Inom ramen för gällande lagstiftning, detaljplaner och liknande bör dock var och en
ha stor frihet att styra gestaltningen av sitt eget hus. Spännande arkitektur
vad gäller såväl hus som anläggningar, i stort och smått, skapar mervärden.
Hur ny bebyggelse eller ombyggda hus bäst förhåller sig till sin omgivning
skapar ofta intressanta diskussioner.
Att inrätta ett ytterligare organ för reglering av bebyggelse skapar ökad
otydlighet. Samhällsbyggnadsnämnden bör dock fortsatt ge stort utrymme
för frågor om estetik och miljö i nämndarbetet. Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog och möjlighet till
medborgarinflytande. Idag genomförs dialoginsatser i en rad olika former, exempelvis rådslag, webbdialog, dialogforum etc. Nämnden prövar
också gärna nya former för dialog och ökat medborgarinflytande.
Yrkande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 156
Svar på motion - En handlingsplan för bekämpning av
barnfattigdom i Botkyrka (S) (KS/2012:51)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Ärendet

Serkan Köse (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26
§ 10 en motion – En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom.
Motivering

Socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Socialförvaltningen har ett grundläggande uppdrag att minska fattigdom och dess konsekvenser för vuxna och barn. Socialnämnden i Botkyrka har insatser för barn
och unga som ett av tre prioriterade områden. Socialförvaltningen redogör i
sitt yttrande för vilka satsningar som görs idag i syfte att minska skillnader i
uppväxtvillkor, bl a 35 timmars förskola och fritidshem för alla barn 10-12
år, inga extra utgifter i skolan och att skolungdomar i årskurs 7 – 9 erbjuds
dator och Internet. Vidare redogör förvaltningen för den satsning som sker
tillsammans med utbildningsförvaltningen – Kraftsamling – som syftar till
att upptäcka och hjälpa barn som far illa.
Socialförvaltningens bedömning är att ytterligare en handlingsplan inte
självklart ger det fokus på frågan om barnfattigdom som sannolikt är motionärens avsikt. För att bli framgångsrikt bedömer förvaltningen att arbetet
bör bedrivas långsiktigt och integrerat i ordinarie planeringsarbete och verksamheter.
Kommunstyrelsen delar socialnämndens bedömning att det inte är ändamålsenligt att sätta igång ett omfattande programarbete och att det avgörande är att fortsätta och utveckla det arbete som redan görs. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till att vara med i SKLs ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” och samlingen har visat att jämlika samhällen är de samhällen där medborgarna upplever mest hälsa. Såväl forskning som professionens erfarenheter påvisar att insatser från kommunens
olika nämnder har stor påverkan för att minska ojämlikhet och därmed
också barnfattigdomen. Därför skulle det vara värdefullt om kommunstyrelsens får i uppdrag att ta fram ett dokument som internt och externt fäster
uppmärksamhet på ett allvarligt socialt problem, formulerar den politiska
ambitionen och översiktligt informerar om Botkyrka kommuns insatser på
lång och kort sikt för att motverka barnfattigdom. Det kan i sammanhanget
noteras att den s.k. Malmökommissionen rekommenderar att det tas fram en
kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. Socialförvaltningens tjänste-
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skrivelse i ärendet samt erfarenheter från Folkhälsokommitténs arbete tillsammans med SKLs samling utgör ett bra underlag för ett sådant dokument,
som bör kunna utarbetas utan att stora personella eller andra resurser behöver tas i anspråk.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-04-01.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-04-23, § 64.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget
Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M), bilaga.
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§ 157
Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk
och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) (KS/2012:527)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Aram El Khoury (KD) och Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-22 § 159 en motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar. Motionärerna föreslår ett förbud mot bakgrund av att vart femte
barn i Sverige har övervikt och att barndiabetes ökar. Vidare har barns tandhälsa försämrats. Motionärerna anser att skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att Botkyrka kommun har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och
äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet.
Försäljning av godis förekommer inte på fritidsklubbarna under eftermiddagstid. Inte heller säljs eller tillåts s k energidrycker. Godis, läsk och
snacks säljs dock kvällstid på fritidsgårdarna. Nämnden anser det rimligt att
ungdomar i vissa fall får köpa godis på fritidsgårdarna. Nämnden vill hellre
påverka barn och ungas hälsa genom samtal och eget ansvar.
Utbildningsnämnden bifaller motionen med hänvisning till kommunens
kostpolicy, men avstyrker motionen i den del som rör borttagande av det
begränsade godisutbud som finns inom gymnasieskolans caféverksamhet.
Nämnden anför vidare att godis och snacks inte ska finnas till försäljning
inom grundskolans caféverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-19.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-0314.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-03-11 § 19
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Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-03-26 § 26.
Yrkande

Stefan Dayne (KD), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 158
Svar på motion - Inför mobila team inom hemtjänsten för
människor med demenssjukdom (M) (KS/2013:147)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig till fördel för eget yrkande.
Ärendet

Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201302-21 § 30 en motion – Inför mobila team inom hemtjänsten för människor
med demenssjukdom. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att införa specialutbildade mobila team riktade mot
personer med demenssjukdom. Motionärerna ser att det idag finns många
med demenssjukdom som bor i eget boende och som skulle vara betjänta av
mobila team med specialistkompetens inom demenssjukdom.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-21 § 49.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden för fram att det under 2012 har bedrivits ett projekt med syfte att
implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom.
Projektet har utbildat demenscoacher på samtliga demensboenden i kommunen. Under 2013 har mål satts att utbilda minst en demenscoach på varje
avdelning. Dessutom har ett mål uttryckts med avsikten att utbilda demenscoacher även inom hemtjänsten. Slutligen har förvaltningen i uppdrag att ta
fram en övergripande demensstrategi.
Yrkande

Jimmy Baker (M), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 159
Svar på motion - Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha
arbetskläder (S) (KS/2012:454)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen med arbetskläder till hemtjänstpersonalen.
Ärendet

Jill Melinder (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25
§ 130 en motion – Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha arbetskläder.
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med de fackliga organisationerna se över möjligheten att införa arbetskläder till personal som jobbar i hemtjänsten.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-12 § 14
och kommunledningsförvaltningen har genom HR-chefen yttrat sig 201302-25.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden konstaterar att hemtjänsten sedan sommaren 2012 samråder med
de fackliga organisationerna kring en plan för arbetskläder för personalen
inom hemtjänsten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är arbetskläder bra, men det
medför även ett regelverk kring lokalers utformning i form av omklädningsrum m.m.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger vårdoch omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta planeringen med arbetskläder
till hemtjänstpersonalen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en
plan för att säkerställa att arbetskläder införs inom ädreomsorgen inför
2015. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förvaltningens plan.
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§ 160
Svar på motion - Nyckelfri hemtjänst (SD) (KS/2012:511)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Östen Granberg (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201211-22 § 159 en motion – Nyckelfri hemtjänst. Motionären föreslår att nyckelfri hemtjänst införs i kommunen för att skapa trygghet för dem som är beroende av hemtjänsten.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-12 § 24.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att för att öka tryggheten och vetskapen om vem som kommer hem till den enskilde brukaren är en nyckelfri hemtjänst ett bra verktyg.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för att ett projekt
påbörjats med insatsregistrering för att säkerställa insatserna hos brukarna.
Detta projekt kommer att fortgå under första delen av 2013 och ligger som
ett underlag för att förbereda en nyckelfri hemtjänst.
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§ 161
Svar på motion - Bättre inomhusklimat med hjälp av energisparåtgärder (M) (KS/2012:553)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Lennart Lundell (M) och Michael Erikson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Bättre inomhusklimat
med hjälp av energisparåtgärder. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska åläggas att genomföra internutbildningar av kommunens fastighetsförvaltare och driftpersonal kring att hantera och optimalt
ställa in olika ventilationsanläggningar och att i ett första steg prioritera ca
femton förskolor och skolor där det finns stor potential att minska energiförbrukningen samt årligen genomföra uppföljningar för skolorna.
Tekniska nämnden har 2013-03-11 § 12 yttrat sig över motionen.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Sedan några år
tillbaka finns investeringsmedel avsatta för åtgärder inom ventilations- och
energiområdet. Prioritering bör ske utifrån störst besparingspotential oavsett
vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Tekniska nämnden anför vidare att
fastighetsenheten har kompetens inom styr- och reglerteknik samt energisparande/driftoptimering. Fortbildning av personal sker kontinuerligt.
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§ 162
Svar på motion - Energibesparande i kommunala lokaler,
inomhus- och utomhusanläggningar (M) (KS/2013:149)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig till förmån för Jimmy Bakers (M)
yrkande.
Ärendet

Lennart Lundell m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 en motion - Energibesparande i kommunala lokaler, inomhus- och utomhusanläggningar. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se till att belysning och annan drift i/på inomoch utomhusanläggningar anpassas efter årstidernas olika behov samt att
man vid planering av nya utomhusanläggningar förlägger dessa i anknytning
till befintliga inomhusanläggningar för att på så sätt få samverkande effekter
som spar energi.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-21 § 53
och tekniska nämnden har yttrat sig 2013-06-10 § 46.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Anpassning av tidsinställningen på utomhusbelysning är något som görs sedan
lång tid tillbaka. Få ytterligare effektiviseringar kan göras. Att bygga energieffektivt och samordna olika funktioner med varandra är också något som
sker sedan ett antal år.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anför
att samhällsbyggnadsförvaltningen genomför åtgärder varje år för att minska
energibehovet i de förvaltade anläggningarna. Nämnden jobbar med att i
största utsträckning införa automatiska system för exempelvis hantering av
belysning. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns planer på att kunna
utnyttja överskottsenergi från idrottsanläggningarna. I varje anläggningsprojekt ska lokaliseringen av anläggningen övervägas för att kunna få bästa
lösning så att kommunens energibehov minskar.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 163
Svar på medborgarförslag - Bättre möjligheter att säga tack
(KS/2013:43)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att införa
möjligheter att säga/skriva tack via kommunens hemsida i enlighet med förslagsställarens önskan.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett medborgarförslag – Bättre möjligheter att säga tack. Förslagsställaren saknar
möjlighet att säga tack när arbeten utförts efter felanmälan. Kommunens
hemsida borde tillhandahålla en sådan funktion.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget i en
tjänsteskrivelse 2013-05-02.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det
på ett enkelt sätt ska kunna lämnas en kommentar/synpunkt om arbete som
utförts efter medborgares felanmälan, inte minst av skälet att det är viktigt
för kommunen att få återkoppling på utfört arbete.
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§ 164
Svar på medborgarförslag - Gör det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär (KS/2012:394)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att göra det
möjligt att bifoga bilagor till webbformulär.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2012-09-27 § 116 ett medborgarförslag - gör
det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2013-05-02.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen instämmer med medborgarförslaget att det
ska vara möjligt att bifoga bilagor till webbformulär och att det därmed
skulle förbättra funktionaliteten för medborgarförslag och felanmälan.
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§ 165
Slutredovisning av programarbetet för Fittja (KS/2007:1)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för program Fittja.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i mars 2006 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på Ängsskoletomten i Fittja.
Parallellt med arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört ett arbete med att få idéer om hur parken på Fittja Äng ska kunna utvecklas.
Detta arbete visade på ett behov att flytta och bredda stadsbyggnadsperspektivet till att gälla hela Fittja. Området har inte genomgått någon större förändring sedan 1970-talet, då det bebyggdes. Uppdraget vidgades och kommunen tog fram ett detaljplaneprogram för hela Fittja som antogs 2012-0614.
Ett av målen med programarbetet var att redovisa förutsättningar och alternativ för ytterligare bostäder både på mark och på vatten. Fittjaterrassen på
Ängsskoletomten är igång med försäljning och inflyttning. Ett annat resultat
av programmet är pågående planering för villor på vatten. Ytterligare ett mål
med programarbetet var att redovisa möjliga åtgärder för rening av dagvatten. Detta har också utmynnat i ett eget projekt.
Erhållen budget på 1,8 Mkr överskreds med 340 tkr, vilket bland annat beror på att projektet blev långvarigt och att programmet fick redigeras om inför antagandet. I slutrapporten redovisas ett underskott på cirka 340 000
kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-08-21, § 26.
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§ 166
Svar på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014 - 2025 och Nationell plan för
transportsystemet 2014 - 2025 (KS/2013:406, KS/2013:380)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-28 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma
skrivelse 2013-09-01 till Länsstyrelsen och till Näringsdepartementet som
kommunens yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014 – 2025 och förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014 – 2025.
Sammanfattning

Länsstyrelsen och Trafikverket har lämnat möjlighet för bland andra länets
kommuner att lämna synpunkter på två planer med förslag till utbyggnader
och förändringar av transportsystemet de kommande tio åren. Remisserna är
ett led i statens investeringsplanering för infrastrukturen. Södertörnskommunerna har gemensamma uppfattningar om behoven av infrastruktur för
regiondelens utveckling. Kommunen vill särskilt uppmärksamma de behov
av åtgärder i Botkyrka där bristerna i infrastrukturen riskerar att förhindra
dels bostadsbyggande och näringslivsutveckling dels en hållbar och klimatsmart stadsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-28.
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§ 167
Policy för riktlinjer och rutiner för synpunktshantering
(KS/2013:484)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på
policy avseende riktlinjer och rutiner för synpunktshantering.
Ärendet

Synpunktshantering har funnits i Botkyrka kommun sedan 2005. En policy
för bemötande och riktlinjer och rutiner för synpunktshantering antogs av
kommunstyrelsen 2005.
Nu pågår ett arbete med att se över synpunktsprocessen med syfte att skapa
en ökad tillgänglighet och ett enklare sätt för våra medborgare att lämna
synpunkter. Arbetet syftar också till att skapa en mer effektiv intern process
där synpunkterna används som en del i kvalitetsarbetet. Det är också viktigt
att våra medborgare får återkoppling på sina synpunkter i rätt tid.
I samband med att synpunktsprocessen kommer att förändras behöver också
rutiner och riktlinjer uppdateras. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till policy avseende riktlinjer och rutiner för synpunktshantering.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-07-29.
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§ 168
Årsstämma - SYVAB (KS/2013:350)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på
årsstämman för SYVAB har röstat för:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorn
- val av revisor och revisorssuppleant
- annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Stefan Dayne (KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

SYVAB:s årsstämma har hållits 2013-06-14. Kommunens ombud var
Birgitta Mörk (S).
Årsredovisning och andra handlingar finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset i Tumba, plan10.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 169
Årsstämma SRV återvinning AB (KS/2013:323)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på
årsstämman för SRV återvinning AB har röstat för:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorn
- val av revisor och revisorssuppleant
- annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Birgitta Mörk (S), Yngve R. K. Jönsson (M) och Stefan Dayne (KD) deltar
ej i beslutet.
Sammanfattning

SRV återvinning AB:s årsstämma har hållits 2013-04-23. Kommunens ombud var Peter Nyberg (S).
Årsredovisning och andra handlingar finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset i Tumba, plan10.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 170
Årsstämma Nätverket KOMPASS
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Birgitta Mörk (S) på
årsstämman för Nätverket KOMPASS röstat för:
• fastställande av resultaträkning och balansräkning,
• ansvarsfrihet för styrelsen,
• val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, kassör, revisorer samt valberedning och
• fastställande av budget inklusive årsavgifter samt verksamhetsplan.
Jimmy Baker (M) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Nätverket KOMPASS årsstämma har hållits 2013-05-16. Birgitta Mörk (S)
har varit kommunens ombud vid årsstämman. Årsredovisning och andra
handlingar från stämman finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen,
Kommunalhuset i Tumba, plan 10.
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§ 171
Firmatecknare 2013 - ändring

Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jens Sjöström
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
tf kommundirektör Niclas Johansson (till och med 2013-09-29)
kommundirektör Mattias Jansson (från och med 2013-09-30)
tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (till och med 2013-09-29)
ekonomichef Niclas Johansson (från och med 2013-09-30)
verksamhetschef Sara Wrethed
kanslichef Anna Asp
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att teckna
kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna
förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet
till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av
berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Maud Andersson
Pekkanen eller tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (till och med
2013-09-29) eller ekonomichef Niclas Johansson (från och med 2013-0930). Enskilda hyreskontrakt för boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten eller verksamhetschef socialpsykiatriska
enheten, när lägenheterna avses att hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter och så kallade kommunala kontrakt.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar tf kommundirektör Niclas Johansson (till
och med 2013-09-29) eller kommundirektör Mattias Jansson (från och med
2013-09-30) och tf ekonomichef/chefscontroller Rolf Gustafsson (till och
med 2013-09-29) eller ekonomichef Niclas Johansson (från och med 201309-30) att var för sig underteckna borgensförbindelser och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har tf kommundirektören/kommundirektören rätt
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att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna
denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, verksamhetschef Sara Wrethed och tf kommundirektör Niclas Johansson (till och
med 2013-09-29) eller kommundirektör Mattias Jansson (från och med
2013-09-30) att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
tf ekonomichef/chefscontroller
(t.o.m. 2013-09-29)

Rolf Gustafsson

ekonomichef
(fr.o.m. 2013-09-30)

Niclas Johansson

tf kommundirektör
(t.o.m. 2013-09-29)

Niclas Johansson

kommundirektör
(fr.o.m. 2013-09-30)

Mattias Jansson

kanslichef

Anna Asp

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

redovisningsekonom

Daniel Johansson

ekonomikonsult

Irina Järvinen

redovisningschef

Karin Wallqvist

ekonom

Eva Airell

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
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Enhetschef Anders Stark, eller den han utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2013-06-10:

Mattias Jansson tillträder som kommundirektör från och med 2013-09-30.
Niclas Johansson fortsätter som tf kommundirektör till och med 2013-09-29.
Under samma tid fortsätter Rolf Gustafsson tjänstgöra både som tf ekonomichef
och chefscontroller. Ändringar är gjorda under samtliga punkter.
Redovisningschef Karin Wallqvist och ekonom Eva Airell har lagts till under
punkten 6.
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§ 172
Valärende - politisk styrgrupp för Fairtrade City
(KS/2013:204)
Beslut

Kommunstyrelsen utser Peter Nyberg (S), Mats Einarsson (V) och Marie
Spennare (M) till ledamöter i den politiska styrgruppen för Fairtrade City.
Kommunstyrelsen utser Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) till ordförande i
styrgruppen för Fairtrade City i Botkyrka kommun.
Den politiska styrgruppen samt ordförande utses årligen i samband med den
årliga rapporteringen till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Botkyrka kommun har årligen diplomerats till en Fairtrade City sedan 2010.
Kommunstyrelsen får en rapport i mars/april varje år om aktiviteter som
gjorts under året och som planeras för kommande år. I kommunfullmäktiges
beslut § 41 2008-02-21 ”Svar på motion – Gör Botkyrka till ett Fairtrade
City beslutades att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk
styrgrupp som ska leda arbetet.”
Styrgruppen för Fairtrade City arbetar löpande med att få med fler, ej politiskt utsedda, medlemmar från olika samhällssektorer i styrgruppen.
Nedan listas övriga styrgruppsmedlemmar 2013.
Anders Kuylser
Bengt Söderström
Jessica Sjögren
Kurt Sjölander
Maria Lindqvist
Ulrika Elveskog
Ingrid Molander

– Upphandlingschef, Botkyrka kommun
– Handelskammaren i Salem och Botkyrka
– Hågelbyparken
– PRO
– Konsumentrådgivare, Botkyrka kommun
– Miljöinspektör, Botkyrka kommun (samordnare)
– Miljöcontroller, Botkyrka kommun (samordnare)
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§ 173
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval:
Ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt (S).
Ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Peter Nyberg (S).
Följande avsägelse har inkommit:

Moussab Benmakhlouf (S) ersättare i klimat- och planeringsberedningen.
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§ 174
Anmälningsärenden (KS/2013:417, KS/2013:415,
KS/2013:400, KS/2013:136, KS/2013:26, KS/2013:24,
KS/2010:37)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per den 31 juli 2013, dnr KS/2013:24.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 30 juni 2013, dnr
KS/2013:26.
Revisionsberättelser och granskningsredogörelse år 2012 – Stiftelser som
förvaltas av Botkyrka kommun – Ahlby och Hågelby fond samt Sociala
samfonden, dnr KS/2013:415.
Uppsägning av avtal för samverkan mellan Botkyrka kommun och Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, dnr KS/2013:417.
Svar på remiss till justitiedepartementet – Promemoria Allmänhetens insyn i
partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31), dnr KS/2013:400.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2013-05-31, dnr
KS/2013:136.
Protokoll från personalutskottet 2013-06-03.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-06-14.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-08-21.
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§ 175
Delegationsärenden (KS/2013:25, KS/2013:17)

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:
Kommunstyrelsens presidium:
Anställning av kommundirektör
(beslut 2013-07-01, dnr KS/2013:419).
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning maj-juli 2013, dnr KS/2013:25.
Chefsjuristen:
Bemyndigande av juridiskt ombud i tvist med Vattenfall Eldistribution AB
(beslut 2013-07-23, dnr KS/2013:17).
Verksamhetschef samhällsutveckling:
Anställning av samhällsplanerare
(beslut 2013-06-12, dnr KS/2013:311).
Anställning av projektassistent
(beslut 2013-06-17, dnr KS/2013:404).
Fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder
(beslut 2013-06-17, dnr KS/2012:20).
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Ärende 149:

2013-09-09	
  
Familjeparken Hågelby – tillägg till exploateringsavtal samt detaljplan
för del av familjeparken

Turerna kring Hågelby har varit många. En miss från kommunens sida gjorde att byggplanerna fick
ställas ut igen. Den nya utställningen var till en början under all kritik. Kungörelse infördes i DN
den 21/4. Av kungörelsen framgick att planen skulle ställas ut den 29/4-20/5 2013 på
medborgarkontoren. Den 30/4 kontaktade flera Tullingebor medborgarkontoret i Tullinge för att ta
en titt på utställningen. De blev dock förvånande eftersom att medborgarkontoret inte hade något
material angående Hågelbys framtid. Även om misstagen har rättats till anser vi att detta är en
nonchalant hantering av ett viktigt ärende.
Trots den inledningsvis usla hanteringen av utställningen är det många som har inkommit med
synpunkter. Av dessa yttranden framkommer det med all önskvärd tydlighet att en nöjespark är en
felprioritering som inte ligger i Botkyrkabornas intresse. Tillräcklig hänsyn har inte tagits till dessa
åsikter.
I själva sakfrågan är vi konsekventa och håller kvar vid den linje som vi tidigare hade i både
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Vi stödjer inte familjeparksprojektet i
Hågelby i dess nuvarande form och med nuvarande lokalisering. Man kommer om projektet blir
verklighet tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område med stora natur- och kulturvärden, som då för
alltid kommer att gå förlorade. Etableringens placering långt ifrån spårbunden kollektivtrafik talar
också emot projektet i dess nuvarande form och går på tvärs emot kommunens uppsatta miljömål.
Dessutom är vinsten för Botkyrka kommun, i form av ökade arbetstillfällen, högst osäker och liten i
relation till de ingrepp som görs och naturvärden som offras. Projektet kommer om det realiseras,
generera mycket biltrafik i ett redan överbelastat trafiknät.
Mot bakgrund av alla invändningar som inkommit mot projektet vore det i detta läge lämpligt att
undersöka möjligheterna att genom en folkomröstning ta reda på vad de boende i kommunen
verkligen önskar.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
ärendet återremitteras i syfte att utreda möjligheterna till folkomröstning om familjeparken
att,

om återremissyrkandet faller, ordförandeförslaget avslås.

Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

Botkyrka

Yrkande
2013-09-09

Kommunstyrelsen - Ärende 149
Familjeparken Hågelby – tillägg till exploateringsavtal samt detaljplan för del
av familjeparken
Förslag till beslut: att ärendet avslås
Bakgrund
De förändringar som gjorts i det nuvarande förslaget till detaljplan och avtal
föranleder inte Miljöpartiet de gröna att ändra ståndpunkt i Hågelbyfrågan. Mp
yrkar än en gång avslag på ärendet.
Miljöpartiet de Gröna har på ett konstruktivt och aktivt sätt deltagit i den långa
processen med framtagande av program och detaljplan med tillhörande avtal.
Det var först i slutet av processen inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2012
som vi bestämde oss för att föreslå avslag till antagande av detaljplan och avtal.
Det var då det stod klart för oss att det sammantagna resultatet av
förhandlingarna med FLAB inte levde upp till hållbarhetskriterierna. Vi riktade
bland annat kritik mot att kommunen tar på sig ekonomiska kostnader som
rimligtvis borde ligga på exploatören, att marken värderats allt för lågt och att
det saknas bindande avtalsskrivningar vad gäller FLABs åtagande på miljö och
klimatområdet.
Miljöpartiets uttalade mål för anläggandet av en familjepark har från dag ett
varit solklar, vi vill se en klimatsmart, socialt och ekonomiskt hållbar familjepark
där Bornsjökilens biologiska funktion och höga gröna värden i övrigt säkerställs.
Där utöver har vi utgått från den självklara principen i en marknadsekonomi, att
det är exploatören som ska stå för finansieringen av allt det som är nödvändigt
för att etablera en miljö- och klimatsmart familjepark i Hågelby.
Så länge dessa miljömässiga och ekonomiska mål bedömts vara möjliga att
uppnå har vi deltagit i beslut som varit nödvändiga för att föra processen
framåt. Vi biföll förslaget program för Hågelby, Eriksberg och Lindhov när det
antogs av KF i januari 2011. Samtidigt klargjorde vi i ett särskilt yttrande:
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- Etableringen och verksamheter måste gå hand i hand med kommunens
klimatstrategi och klimatmål
- Trafiksituationen måste lösas på ett hållbart sätt och området måste
försörjas av klimatsmart modern kollektivtrafik, helst spårburen
- Bilparkeringar placeras vid befintliga trafikstråk och att dessa förbinds med
parken genom kollektivtrafik
- Den gröna kilens funktion måste säkerställas
När samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplan 1 i maj 2011 formulerade vi
ett särskilt yttrande där vi klargjorde bland annat följande för att kunna ställa
oss bakom detaljplanen.
Förslaget till detaljplan ger goda förutsättningar för upprättande av ett
exploateringsavtal med tydliga åtaganden när det gäller miljö- och
klimatsmarta val av material för byggnader och anläggningar. Likaså att det
görs miljö- och klimatsmarta val när det gäller metoder för själva bygg och
anläggningsprocessen. Detaljplaneförslaget ger också förutsättningar för ett
exploateringsavtal som innebär att exploatören ska stå för de kostnader som
uppkommer på grund av själva exploateringen.
I detaljplaneförslagets genomförandebeskrivning hänskjuts många viktiga
och avgörande frågor till att regleras i exploateringsavtalet. Dit hör frågor
om dagvattenhantering, infart till grannfastigheter, kostnadsansvar för
fastighetsbildning, hantering av befintliga byggnader, ny väg och god
framkomlighet till fastigheterna Tumba 7:1 och Lindhov 15.24, hantering av
parkeringsfrågor, ansvarfördelning av befintliga fornlämningar, ersättning
för allmänna anläggningar och gatukostnader, uppföljning av energiåtgärder
och övriga miljöåtgärder, med mera.
Det är vår uppfattning att dessa frågor ska regleras på ett sätt som innebär
att de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterierna till fullo
uppfylls.
Av planhandlingen framgår att det träffats överenskommelse mellan
Trafikverket och Botkyrka kommun att korsningen Hågelbyleden – Skrävsta
gårdsväg ska förbättras utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet. Det
innebär att trafikplatsen breddas och förses med trafiksignaler. Av
dokumentet framgår inte om överenskommelsen innebär att Trafikverket
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ensamt står för åtgärdens finansiering eller om det också krävs
medfinansiering från kommunens sida. Om överenskommelsen förutsätter
kommunal medfinansiering menar vi att exploatören i huvudsak ska stå för
kostnaden. Detta bör regleras i exploateringsavtalet.
I planförslaget finns skrivningar om att familjeparkens etablering möjliggör
utveckling av kollektivtrafiktrafiken, att omsorg kommer att läggas vid att
minimera områdets energibehov, att byggnader och anläggningar ska utföras
med miljöanpassade material och ha en miljöprofil. Miljöpartiets uppfattning
är att skrivningarna i exploateringsavtalet bör var mera bindande än så. Vi
vill se ett åtagande och ansvar från bägge parter när det gäller att påverka SL
att utöka kollektivtrafiken. Vi vill också se ett konkret åtagande vad gäller
minimering av energibehovet. På samma sätt vill vi se ett konkret åtagande
som innebär att byggnader ska förses med gröna tak, så kallade sedumtak.
Det nu tillkomna förslaget till avtal, Tilläggsavtal till exploateringsavtal, innebär
bara en anpassning av datum på grund av att detaljplanehanteringen har fått
göras om. De upprättade exploateringsavtalet, tomträttsavtalet,
intentionsavtal om övertagande av verksamheter på Hågelby Gård, avtal om
nyttjanderätt och sidoavtal kvarstår och är inte tillräckligt bindande inom miljöklimatområdet. Det finns i avtalen inga som helst bindande regleringar som
garanterar en ekologisk hållbar verksamhet i familjeparken.
Från FLABs sida har det också klargjorts att bolaget inte kommer att bidra till de
nödvändiga kommande investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik som
behövs när vattenland och sagopark är på plats. Vi menar att det är
oacceptabelt och anser att bolaget utifrån nyttoprincipen (som innebär att
varje part ska betala utifrån sin egen nytta av investeringen) ska ta sin del av
den eventuella kommunala medfinansiering som kan bli resultatet av
överenskommelse mellan kommunen å ena sidan och Trafikverket och SL å
andra sidan.
Miljöpartiet anser att den värdering som gjorts av marken för den aktuella
detaljplanen och för planerade kommande detaljplaner, och som är grunden
för tomträttsavgälden och för försäljningspriser vid ett senare eventuellt friköp
av tomträtten, är för låg med tanke på områdets värdefulla mark och
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geografiska läge. Därutöver rabatteras tomrättsavgiften med 75 procent under
tre år efter det att detaljplan vunnit laga kraft.
Hågelbyområdet ligger mitt emellan de befolkningstäta områdena i norra och
södra Botkyrka och bara ett par kilometer från E4/E20. Att denna mark endast
skulle vara värd cirka 75 kronor per kvadratmeter för området inom den nu
aktuella detaljplanen och endast cirka 50 kronor för kommande detaljplaner
saknar enligt vår mening all trovärdighet
För en årlig avgift på 25 200 kronor får bolaget nyttjanderätt till markområdet
för de planerade kommande detaljplanerna under fem år efter det att den
aktuella detaljplanen vunnit laga kraft. Området ska kunna användas till
aktiviteter riktade mot allmänheten såsom konserter, cirkusföreställningar
m.m. Vi menar att avgiften är orimligt låg i förhållande till den nytta som
bolaget får möjlighet till genom att kommunen upplåter detta stora
markområde om 150 000 kvadratmeter.
Genom ett intentionsavtal beskrivs vad som gäller om bolaget ska överta
Hågelby Gård. Avtalet är inte juridiskt bindande utan klargör, ”så snart som
möjligt efter det att detaljplanen antagits av kommunfullmäktige ska parterna
uppta förhandlingar om Bolagets övertagande av hyresobjekt”. Enligt vår
tolkning ska dessa förhandlingar drivas med målsättningen att nå ett slutgiltigt
avtal senast när kommande detaljplaner har vunnit laga kraft.
Med detta kan vi konstatera att det inte finns något som garanterar att bolaget
tar över Hågelby Gård. Det är anmärkningsvärt och för kommunen riskfyllt då
övertagande och den erforderliga upprustningen av Hågelby Gård varit en
bärande idé från kommunens sida för vad man vill åstadkomma med hela
Hågelbyprojektet. Grundtanken har varit att en privat aktör med ekonomiska
intressen i anslutning till Hågelby Gård är bättre skickad än kommunen att
hantera den potential som finns i och kring Hågelby Gård.
När det gäller väginvesteringar inom området, kostnader för åtgärder i
korsningen Hågelbyleden-Skrävsta gårdsväg och en ny mindre, nordlig
väganslutning anser vi inte att kostnadsfördelningen mellan kommunen och
bolaget utgår från nytto-principen. Av beräknade sammanlagda kostnader på
17 miljoner kronor läggs max 6 miljoner kronor på bolaget och 11 miljoner
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kronor på kommunen. Det är oacceptabelt då praktiskt taget hela nyttan av
dessa investeringar enligt vår mening tillfaller bolaget.
Kostnaden för anläggande av parkeringsplats, beräknad till 3 miljoner kronor
ska enligt avtalet helt och hållet bekostas av kommunen. Det är orimligt enligt
vår mening. Anledningen till att parkeringsplatsen anläggs kan endast förklaras
med FLABs etableringar i området.
Enligt avtal ska FLAB betala 650 000 kronor i planavgift för den aktuella
detaljplanen. Om samma taxa gäller för kommande detaljplaner handlar det
om ytterligare 1,3 miljoner. Mot bakgrund av kommunens nedlagda och
kommande kostnader finns det enligt vår mening ingen rimlighet i fördelningen
mellan kommunens och bolagets kostnader för projektutveckling och
planarbete. Nyttoprincipen åsidosätts till förmån för ekonomisk nytta för
bolaget.
Sammanfattning
Projektet med stugby, camping, vattenland och sagopark i Hågelby har enligt
vår mening, utifrån det föreslagna avtalspaketet, små möjligheter att leva upp
till en miljö- och klimatsmart grön familjepark med höga ekologiska värden.
Finansieringen av projektet läggs i alldeles för hög grad på kommunens
skattekollektiv i förhållande till bolagets del av finansieringen. Därmed har
principen att betala efter nytta enligt vår uppfattning åsidosatts.

Dan Gahnström

Elisabeth Nobuoka Nordin

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 149

Familjeparken Hågelby – tillägg till exploateringsavtal samt detaljplan
för del av familjeparken (KS/2012:249. KS/2011:274)

Länsstyrelsen upphävde tyvärr kommunfullmäktiges beslut från förra året, detta p.g.a. en
formalitet som rörde hur utställningen av detaljplanen hade gått till. Länsstyrelsen avvisade
lyckligtvis dock i samma beslut de överklaganden som lämnats in som rörde själva
detaljplanen.
Detta är dessvärre ett projekt som av, flera olika skäl, blivit försenat i omgångar. Det är nu
viktigt att vi skyndsamt kommer igång med etableringen av själva parken och exploateringen
av området.
Det är beklagligt att hela projektet dragit ut på tiden. Det är något som har varit en källa till
oro bland såväl medborgare som intressenter. Vi vill även framhålla den stress och belastning
som den här typen av osäkerhet har skapat bland den personal som idag arbetar (och har
arbetat) på Hågelby.
Moderaterna i Botkyrka står alltjämt fast vid uppfattningen att ett förverkligande av
familjeparken och intilliggande verksamheter skulle vara bra för kommunen - och bra för vår
region.

Jimmy Baker (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Stina Lundgren (M)

SÄRSKILT YTTRANDE
Familjeparken Hågelby

Sex år har gått sedan frågan om en familjepark vid Hågelby först kom upp på agendan. Efter
en lång process så finns det äntligen ett färdigt förslag till första etappen för en Familjepark
vid Hågelby. Det är bara att beklaga att processen har dragit ut ytterligare på tiden genom
länsstyrelsens upphävande av antagandet. Men samtidigt kan man också säga att det har varit
positivt att det tagit tid. Folkpartiet anser att förslaget har blivit bättre än det som
ursprungligen presenterades.
Området som kommer att tas i anspråk är nu mindre. Mer utrymme lämnas åt ridsällskapet så
att de kan vara kvar om de så önskar. Den detaljplan som nu ska antas möjliggör byggande av
stugby, hotell och camping. Det är något som det råder brist på i regionen. Övriga eventuella
etableringar kommer i kommande detaljplaner. Att åkermarkerna närmast Hågelbyleden inte
kommer att bebyggas nu utan istället kan hyras ut till tillfälliga arrangemang som har relation
till parken typ cirkus, konserter, teater m.m. är också bra. Buller från denna typ av aktiviteter
kommer nu att förläggas längre från områden med bostadsbebyggelse
Folkpartiet har tidigare hävdat att trafikproblemen är en fråga som måste lösas i samband med
etableringen. Det gäller att vi, förutom en nordlig tillfart till området, får en ny dragning av
Hågelbyleden. Det är positivt att kommunen startat ett samarbete med Skanska som syftar till
en ny dragning av Hågelbyleden.
Projektet kommer att innebära kostnader för kommunen. Men görs inte denna etablering så
hade något annat måst göras med området. Även de som säger sig vara emot familjeparken
vill ha något annan typ av park där. Det kostar också pengar för kommunen. Och skulle
Hågelby vara kvar som idag måste investeringar ibland annat upprustning av byggnader samt
förbättringar av parkeringar göras.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Ärende: 149 Familjeparken Hågelby – tillägg till exploateringsavtal samt detaljplan för del av
familjeparken
Vi kristdemokrater driver som bekant tesen att vi vill utveckla – inte avveckla Botkyrka. Vi vill skapa
den boattraktiva kommunen med trygghet, valfrihet, rättvisa och välfungerande näringsliv.
Det är besvärligt att projektet har dragit ut på tiden fram till dagens beslut att godkänna avtalet och
antagande av detaljplan för del av familjeparken Hågelby.
För att kunna möta möjligheterna att utveckla Botkyrka och åstadkomma fler jobb för Botkyrkabona
bedömer vi att det är en satsning i rätt riktning.
Likafullt vill vi uppmärksamma kommunen att aktivt se till att hitta åtgärder som minimerar
miljöskador och löser problemet med framkomligheten på Hågelbyleden.
Stefan Dayne (kd)
Botkyrka 2013-09-09

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

130909-149-ytt (kd) hågelby avtal o detaljplan

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

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

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 150

Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)

Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var:
Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet.
När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte
kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när
kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C.
Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på
marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på
marknaden.
Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens
räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år.
Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste
ställa oss negativa till avtalet som sådant.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ärendet.

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)

Karin Pilsäter (FP)

Stefan Dayne (KD)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 151

Bildande av Svartkällsskogens naturreservat (KS/2013:34)

Vi ställer oss bakom att detta naturreservat, till sist, bildas. Detta är ett ärende som verkligen
har dragits i långbänk, då diskussioner har förts med markägarna sedan i början av 1990-talet.
Det har varit många turer fram och tillbaka som rört framförallt gränsdragningarna för
naturreservatet samt intrångsersättningens storlek. Det finns även olika uppfattningar om
huruvida det verkligen finns unika biotoper i området som måste skyddas.
Två av tre markägare har accepterat kommunens bud och en vill ha mer intrångsersättning än
vad naturvårdsverkets upphandlade värderare har gjort.
Vi anser att detta har tagit en onödigt lång tid och därigenom har det skapat en onödig
frustration. Vidare kan man fundera över hur många naturreservat vi egentligen behöver? Hur
stor procent av kommunens yta bör utgöras av naturreservat? Hur ser det i vår
storstadsregion? Ute i landet?

Jimmy Baker (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Stina Lundgren (M)

Särskilt	
  yttrande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 154:

2013-09-09	
  
Valkrets och valdistriktsindelning 2014

Det är positivt att kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer
fastighetsgränserna. Diskussionen om valkrets- och valdistriktsindelning aktualiserar dock frågan
om kommunens gränser. Vi i Tullingepartiet har haft en hel del diskussion om detta på grund av att
det råder osäkerhet om vad som egentligen gäller. Man kan utgå ifrån valdistrikt eller postnummer
när man försöker att dra gränsen till Tullinge och det är där som det skiljer sig.
Hamringe, som många uppfattar tillhör Tullinge, är ett konkret exempel. I detta fall finns det alltså
två bedömningssätt, det ena är postnummer och det andra är valdistrikt. Valdistrikten som tillhör
Tullinge är 1-9 och inte i något av dessa ingår vita/röda villorna. De ingår i valdistrikt 11 som
tillhör Tumba. I detta distrikt ingår även Skyttbrink.
Som ett medskick vore det lämpligt att fundera över varför t ex Hamringe som har postadress
Tullinge tillhör valdistrikt Tumba. Vi förstår att det är närheten till vallokalen som i första hand styr
nämndens förslag om valdistriktsindelningen och att bedömningen inte har någon koppling till
postnummerindelningen. Men det är givetvis bra att förtydliga vad som gäller för att undvika
förvirring hos de boende.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

Yrkande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 155:

2013-09-09	
  
Svar på motion – Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens
karaktär avseende estetik (TUP)

Samhällsbyggnadsnämndens	
  ramar	
  är	
  vida.	
  Nämnden	
  ska	
  bland	
  annat	
  se	
  till	
  möjligheten	
  att	
  
sälja	
  kommunal	
  mark	
  samt	
  väga	
  in	
  andra	
  aspekter.	
  Syftet	
  med	
  skönhetsrådet	
  är	
  att	
  skapa	
  en	
  
kompetent	
  och	
  sakkunnig	
  remissinstans	
  som	
  fungerar	
  oberoende	
  av	
  
samhällsbyggnadsnämnden	
  och	
  som	
  bara	
  ser	
  till	
  de	
  estetiska	
  och	
  kulturhistoriska	
  värdena.	
  
Detta	
  är	
  ingen	
  motsättning	
  till	
  samhällsbyggnadsnämnden,	
  utan	
  snarare	
  ett	
  nödvändigt	
  
komplement.	
  	
  
	
  
I	
  tjänsteskrivelsen	
  framgår	
  det	
  att	
  andra	
  kommuner	
  som	
  t	
  ex	
  Huddinge,	
  Värmdö,	
  Nynäshamn	
  
och	
  Stockholm	
  stad	
  har	
  ett	
  skönhetsråd.	
  Skönhetsrådet	
  i	
  Stockholm	
  har	
  rätt	
  att	
  väcka	
  egna	
  
ärenden	
  där	
  rådet	
  kan	
  initiera	
  och	
  driva	
  frågor	
  inom	
  det	
  speciella	
  verksamhetsområdet	
  vilket	
  
ger	
  rådet	
  en	
  fri	
  ställning	
  i	
  den	
  kommunala	
  organisationen.	
  
	
  
Många	
  exempel	
  vittnar	
  om	
  behovet	
  av	
  ett	
  skönhetsråd	
  även	
  i	
  Botkyrka:	
  	
  	
  
	
  
• ABC-‐tomtens	
  vanskötsel	
  i	
  alla	
  år	
  och	
  det	
  kommande	
  Hågelbyprojektets	
  konsekvenser	
  
för	
  omistliga	
  kulturvärden	
  i	
  kommunen.	
  	
  
• Miljön	
  i	
  hela	
  centrala	
  Tullinge	
  (centrum,	
  infartsparkeringar	
  och	
  betongtunnlar	
  mm).	
  
• Den	
  gamla	
  övergivna	
  filmbutiken	
  som	
  ligger	
  på	
  Huddingevägen	
  mellan	
  Tullinge	
  
centrum	
  och	
  Tumba	
  (1000-‐tals	
  bilar	
  passerar	
  den	
  varje	
  dag).	
  	
  
• Kommunens	
  fastighet	
  på	
  Sunnanvägen	
  närmast	
  den	
  oestetiskt	
  utformade	
  
infartsparkeringen	
  vid	
  Tullinge	
  centrum.	
  	
  
• Entrén	
  till	
  Botkyrka	
  Hantverksby	
  (det	
  första	
  man	
  ser	
  när	
  man	
  kör	
  in	
  på	
  området	
  är	
  en	
  
trist	
  grusplan	
  med	
  en	
  massa	
  potthål).	
  	
  
	
  
Den	
  gemensamma	
  nämnaren	
  för	
  exemplen	
  ovan	
  är	
  den	
  dåliga	
  marknadsföringen	
  av	
  
kommunen	
  som	
  dessa	
  skamfläckar	
  bidrar	
  till.	
  Det	
  finns	
  givetvis	
  ytterligare	
  exempel	
  på	
  
negativa	
  landmärken	
  för	
  Botkyrka.	
  	
  
Kommunen	
  måste	
  säkerställa	
  att	
  byggnader	
  och	
  mark	
  i	
  kommunens	
  ägo	
  inte	
  förfaller.	
  Vi	
  vill	
  
att	
  Botkyrka	
  ska	
  vara	
  känt	
  för	
  en	
  trevlig	
  offentlig	
  miljö.	
  Införandet	
  av	
  ett	
  skönhetsråd	
  är	
  
därför	
  ett	
  första	
  steg	
  mot	
  en	
  trevligare	
  miljö	
  för	
  Botkyrkaborna.	
  	
  
	
  
Vi	
  föreslår	
  kommunstyrelsen	
  besluta	
  
att	
  	
   yrka	
  bifall	
  till	
  motionen	
  
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 156

Svar på motion – En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i
Botkyrka (S) (KS/2012:51)

Socialdemokraterna i Botkyrka har nu de facto haft makten i kommunen sedan 1994 och bär
därmed själva ett stort ansvar för hur situationen ser ut i vår kommun.
Verklig barnfattigdom, där det förekommer, är givetvis något som vi vill komma tillrätta med.
Det ligger i våra respektive partiers ideologiska kärna att alla människor bör ges likvärdiga
livschanser och möjligheter utan uppresta hinder, detta alldeles oavsett föräldrarnas
ekonomiska situation.
Detta görs dock bäst med en bibehållen arbetslinje och en politik som gör det mer lönsamt att
arbeta och som gör svarta jobb vita. Det är därför så viktigt att alliansregeringen får ett fortsatt
förtroende, så att reformer som jobbskatteavdragen, RUT- och ROT-avdraget, sänkt
krogmoms och inte minst mer effektiva bidragssystem inte omkullkastas av en socialistisk
opposition.
Vidare är det problematiskt på det sätt som "barnfattigdom" beräknas. Användandet av ett
slags relativitetsbegrepp kanske inte alltid ger en rättvisande bild av vem som är fattig eftersom det är blir relativt i jämförelse med dem som har det bättre ställt.
Problemet med en sådan definition är att om exempelvis inkomsterna går upp eller att
skatterna sänks (jobbskatteavdragen) för alla löntagare så får ju alla som arbetar ”mer” pengar
över i plånboken varje månad. De som inte arbetar eller har lägre löner får inte samma
nettotillskott i antalet kronor i familjekassan. Om vi sedan därtill lägger att vi har låg inflation,
så ökar per definition inte levnadskostnaderna nämnvärt men i relativitetsteorin innebär det att
fler hamnar under 60 %-gränsen och klassas som fattiga. Detta trots att många av dem
troligen t.o.m. fått behålla en större andel av sin disponibla inkomst i kronor räknat, men
relativt sett mindre jämfört med de som tjänar mer.
Beräkningsmodellen innebär alltså att ingen nödvändigtvis behöver vara fattig om tillräckligt
många har det gott ställt. Efter debatten som Uppdrag Granskning initierade i vintras har både
Rädda Barnen och Majblomman fått kritik för hur de har räknat och har, som en konsekvens
av kritiken, delvis gjort om sina modeller.

Jimmy Baker (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Stina Lundgren (M)

Yrkande
Kommunstyrelsen
Ärende 157: Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker
i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) (KS/2012:527)
Den ökande konsumtionen av socker i form av läsk och godis är ett växande problem och ett hot mot
såväl tandhälsan som den allmänna hälsan. Under de senaste två decennierna har flera forskarrapporter
visat att socker ökar risk för hjärtsjukdomar. En del forskare hävdar t o m att socker är farligare för
hjärtat än vad fett är.
Vart femte barn i Sverige har övervikt samtidigt som barndiabetes ökar. Vidare har barns tandhälsa
försämrats. Undersökningar visar att feta barn har mer karies samtidigt som övervikt och fetma på sikt
kan leda till allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och astma.
Skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt. Skadeverkningarna av onyttig kost är allmänt
kända och det finns därför inga godtagbara skäl att fortsätta sälja sötsaker i skolans cafeteria, kiosk eller
fritidsgård.
Det är glädjande att Utbildningsnämnden bifaller motionen med hänvisning till kommunens
kostpolicy.
Baserat på ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Botkyrka 2013-09-09

Stefan Dayne(kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

130909-157-Yrk (kd) Förbjud försäljning av godis

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

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

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 158 Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom
Behovet av omvårdnadsplatser för människor med demenssjukdom är stort i Botkyrka.
Även om det nya vård-och omsorgsboendet, Tornet i Norsborg, kommer att kunna erbjuda
bostäder till många demenssjuka personer, så är det fortfarande så att det kommer att vara
många som bor kvar hemma i sitt eget boende.
Det kan de göra i inledningen av sin sjukdom - med hjälp av hemtjänsten. Det är bra att det
har utbildats demenscoacher i kommunen, även till hemtjänstpersonalen. Men vi anser att det
ändå vore bättre med specialutbildade team.
En person med diagnosen demens blir ofta orolig, ibland misstänksam och det är viktigt med
fasta rutiner kring den sjuke. Det kan vara svårt att ha många olika ur personalstyrkan
omkring sig.
Som vi skriver i vår motion är det viktigt att fullt ut arbeta med ett personcentrerat arbetssätt
för de som är demenssjuka.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

Jimmy Baker

yrka bifall till motionen

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 16.00-16.53
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Sjöström Jens, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Gahnström Dan, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers
Ros Inger, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Stina, ers
Lind Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers

S
S
M
S
S
S
M
M
TUP
MP
V
FP
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare MP
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare BP

Datum: 2013-09-09, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X

Peter Nyberg (S)
Ebba Östlin (S)
Yngve R K Jönsson (M), §§ 149-151, 153-175, Therese Lind (TUP), § 152
Stina Lundgren (M)

X

Karin Pilsäter (FP)

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

NEJ

