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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:10

Beslutande

Enligt bilaga

Ersättare

Erik Nilsson, tf. kommundirektör, Anna Asp, kanslichef, Niclas
Johansson, ekonomichef, Marica Nordwall, kommunikationschef,
Tuva Lund (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Maxwell Mandela
(FP), politiska sekreterare.

Övriga deltagande

Enligt bilaga
Mats Einarsson (V)
Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset plan 10, 2013-05-13, kl. 13.00

Sekreterare

Paragrafer

97-120

Erik Gustafsson

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

Stefan Dayne (KD)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-05-06

Anslaget den

Nedtas den

2013-05-13

2013-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 97
Informationspunkt - Krister Kalte informerar om Upplev
Botkyrka AB
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Ärendet

Upplev Botkyrka AB:s VD Krister Kalte informerar om det gångna året.
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§ 98
Idrottspolitiskt handlingsprogram (KS/2012:563)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer det idrottspolitiska programmet.
Bakgrund

Botkyrka kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala
idrottslivet. Därför inleddes under våren 2011 ett arbete med att ta fram ett
idrottspolitiskt program som ska göra det tydligt för alla vad kommunen gör
för idrotten, och vilken utveckling man vill se.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-24.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-11, § 7.
Folkhälsokommittén har behandlat ärendet 2013-01-22, § 2.
Yrkande

Petja Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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§ 99
Nytt bidragsreglemente för Botkyrkas öppna fritidsverksamhet (KS/2013:300)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar ”Nytt bidragsreglemente för Botkyrkas öppna
fritidsverksamhet”.
Sammanfattning

Botkyrka kommuns nuvarande regler för fritidsgårdsbidrag fastställdes av
kommunfullmäktige 1997. I och med att fritidsgårdsverksamheten förändrats och utvecklats behövs också en uppdatering av gällande regler göras för
att bättre motsvara nuvarande förutsättningar.
Bidraget föreslås dels ändra namn för att bättre överensstämma med omfattningen av bidraget som även berör de fritidsklubbar, mötesplatser för unga
vuxna och för personer med funktionsnedsättning som idag bedrivs i kommunen. Dessutom föreslås att inriktningsbeskrivningar och definitioner av
fritidsgårdsverksamheten lyfts ur bidragsreglementet för att dessa enklare
och med större kontinuitet kunna uppdateras och ändras i kultur- och fritidsnämnden i dialog med aktuella utförare och i takt med utvecklingen. Reglementet föreslås därför fokusera på ansöknings- och handläggningsförfaranden istället för på innehåll och arbetsmetoder i verksamheten.
Förslaget till det nya reglementet har liksom det tidigare avvägts mot lagen
om offentlig upphandling och tagits fram i dialog och samråd med kommunens jurister och upphandlingsenhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-03-25.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2013-04-15, § 39.
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§ 100
Avtal med Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)

Beslut

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

Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 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.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Anders Thorén (TUP) och Stefan
Dayne (KD) yrkar återremiss, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen att besluta
idag och att återremittera mot varandra.
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§ 101
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2013:271)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Sammanfattning

Enligt förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund ska kommunfullmäktige i var och en av medlemskommunerna besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen och revisorerna har
tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunen har fått årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 för
Södertörns brandförsvarsförbund.
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§ 102
Svar på medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser (KS/2012:346)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservationer

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

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-09-27 § 116 ett
medborgarförslag – Låt arbetslösa städa på allmänna platser. Förslagsställaren vill att man ger arbetslösa möjlighet att arbeta och bidra till den allmänna trevnaden genom att städa på allmänna platser, exempelvis utefter
gångvägar.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget
2012-12-06 § 77 och socialnämnden 2013-02-26 § 33.
Motivering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse förslaget besvarat. Under 2013 kommer arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen få i uppdrag att undersöka hur ett nära
samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen kan se ut för att
kunna anställa personer som idag får försörjningsstöd på grund av att de är
arbetslösa.
Socialnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför att det är angeläget att arbetslösa fort kommer i arbete. Målet är dock varaktiga arbeten
på den öppna arbetsmarknaden. Insatserna inom detta område måste därför
styras av målsättningen att möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden, inte av eventuella behov hos t.ex. kommunen om utökad städning.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 103
Svar på motion - Utöka Storvretsbadets parkering (M)
(KS/2012:302)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-06-14 § 20 en motion – Utöka Storvretsbadets parkering. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska få i uppdrag att planlägga
för ytterligare parkeringsytor någonstans i nära anslutningar till badhuset.
Motionärerna menar att antalet parkeringsplatser är för få redan idag och att
behov finns av fler parkeringsplatser mot bakgrund av den förväntade befolkningsökningen i södra Botkyrka.
Tekniska nämnden har 2013-03-11 § 10 yttrat sig över motionen.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anför
att dimensioneringen av parkeringsplatser bör föregås av en bedömning över
tid. Kommunen anser att de parkeringsmöjligheter som finns redan idag ska
användas effektivt. Ett exempel är parkeringsplatsen i anslutning till Storvretskolan som också ska kunna användas av de som besöker badet. Frågan
om utökning av parkeringsmöjligheten vid Storvretsbadet kommer att utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 104
Svar på motion - Utred förändringar i resursfördelningsmodellen (M) (KS/2012:440)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201210-25 § 130 en motion – Utred förändringar i resursfördelningsmodellen.
Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda
hur en del av resursfördelningens medel kan avsättas i en särskild fond som
skolenheterna kan ansöka om medel ifrån då särskilda behov uppdagas.
Motionärerna menar att dagens resursfördelningsmodell med utgångspunkt
från enheternas SALSA-värden inte är tillräcklig.
Utbildningsnämnden har 2013-02-28 § 4 yttrat sig över motionen.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att resursfördelningssystemet är uppbyggt dels genom en bastilldelning per förskola, förskoleklass och grundskola, dels genom behovstilldelning efter skolans
SALSA-värden. Inför varje nytt budgetår räknas SALSA-fördelningen om
utifrån enheternas elevunderlag. Rektor har ansvar att inom ramen av bas
och behovsdelen säkra att elever med särskilda behov får det stöd de är berättigade till.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 105
Svar på motion - Förbättra och satsa på geriatriken i
Stockholmsregionen (BP) (KS/2012:449)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25 § 130 en motion – Förbättra och satsa på geriatriken i
Stockholmsregionen. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med ansvarig enhet i Stockholms läns landsting med förslag att snarast avsätta medel för att förbättra den geriatriska sjukvården i
regionen. Motionären anser att kommunen ska arbeta för att tvinga fram att
landstinget tar sitt ansvar och att medel avsätts för en äldrevårdsplan eller
geriatrisk plan.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-12 § 12.
Motivering

Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med Stockholms läns landsting
inom en rad olika områden i syfte att förbättra vården av kommunens äldre.
Nämnden konstaterar att utöver dessa samarbetsområden har kommunen
små möjligheter att påverka vilka beslut som tas och vilka resurser som avsätts från landstingets sida. Vård- och omsorgsnämnden avstyrker därmed
motionen.
Vi delar dock motionärens kritik över den borgerliga ledningen i landstinget
oförmåga att hantera bristerna i geriatriken. Vi kan konstatera ett det finns
många trängande behov så som sammanhållna vårdkedjor, tillräckligt med
vårdplatser och tillgång till en rättvis fördelning av vårdställen, så att alla
medborgare har närhet till kvalitativ vård. Men den borgerliga landstingsledningen förhåller sig passiva till dessa politiska utmaningar och det är beklagligt.
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§ 106
Svar på motion - Stoppa buskörningen på de gamla landningsbanorna i Rikstens Friluftsstad (FP) (KS/2012:25)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad
Ärendet

Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-01-26 § 10 en motion – Stoppa buskörningen på de gamla landningsbanorna i Rikstens Friluftsstad. Motionären föreslår att Botkyrka kommun
tillsammans med markägaren Riksten Friluftsstad AB tillsammans med
andra intressenter får i uppdrag att åtgärda flygbanorna i sådan omfattning
så att den olagliga körningen med olika fordon upphör.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-19 § 38
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att flygfälten vid den gamla flygflottiljen
F18 idag ägs av Riksten Friluftsstad AB och att det är bolaget som beslutar
om frågor som har att göra med landningsbanorna och en del annan mark
kring dessa.
Kommunen har en aktiv dialog med bolaget och andra intressenter, inklusive polisen, för att gemensamt försöka åtgärda problemet. Under senare år
har bolaget lagt stora stenblock på vägen som förhindrar olovlig körning
med bilar. Landningsbanorna används för byggtrafik för att undvika tung
trafik i bostadsbebyggelsen. Att nu göra landningsbanorna okörbara för motorfordon kan därför inte genomföras av bolaget.
För att få stopp på olovlig terrängkörning med motorcyklar och fyrhjulingar
finns sedan en tid tillbaka ett samarbete mellan kommuner, motorklubbar,
markägare och poliser på Södertörn. Den bedrivs som en informationskampanj, vilket har lett till att den olovliga körningen har minskat.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), bilaga.
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§ 107
Svar på motion - Simskolan räddar liv (M) (KS/2012:438)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upprätta en plan för hur skillnader i simkunnighet hos barn mellan olika kommundelar ska minska
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra att-sats besvarade
Kommunfullmäktige avslår motionens tredje att-sats
Reservationer

Edip Noyan (M) och Petja Svensson (M) reserverar sig mot beslutet avseenden första att-satsen till fördel för eget yrkande. Samtliga ledamöter för (M)
reserverar sig mot beslutet avseende den andra att-satsen till fördel för eget
yrkande.
Ärendet

Petja Svensson (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25 § 130 en motion – Simskolan räddar liv. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utöka
antalet simskoleplatser, att kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att
utreda hur man kan få fler barn i norra Botkyrka att vilja börja i simskola
samt att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till
att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till sexårsverksamheten.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-01 § 6.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-11 § 5.
Motivering

Utbildningsnämnden hänvisar till utbildningsförvaltningens yttrande. Utbildningsförvaltningen delar motionärernas uppfattning att simundervisning
från unga år är mycket betydelsefull och räddar liv, men avvisar förslaget
om att förlägga simundervisningen till förskoleklass, eftersom förskoleklassverksamheten inte är obligatorisk. I övrigt hänvisar utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningens ansvar för simhallarnas organisation, simlärarnas arbete och tidbokning.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen i delarna: utöka antalet simskoleplatser och att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att tidigarelägga skolans ordinarie simskola från årskurs två till
sexårsverksamheten.
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Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att utreda hur man kan få fler barn i
norra Botkyrka att vilja börja i simskola. Att minska skillnader i simkunnighet hos barn mellan olika kommundelar är viktigt, och kultur- och fritidsförvaltningen föreslås därför att ges i uppdrag att utarbeta en plan för hur det
ska göras. Målsättningen ska förstås vara att fler barn i kommunen ska lära
sig att simma. I arbetet med att ta fram en sådan plan kan möjligheterna att
utöka antalet simskoleplatser undersökas vidare.
Yrkanden

Edip Noyan (M) och Petja Svensson (M) yrkar bifall till första och andra
att-satsen i motionen.
Jimmy Baker (M), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra
avseende första att-satsen.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra
avseende andra att-satsen.
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§ 108
Södertörns UtvecklingsProgram 2013 (KS/2013:255)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Södertörns UtvecklingsProgram
2013 som grund för Södertörnskommunernas samverkan om regional utveckling de närmaste åren.
Sammanfattning

Södertörnskommunerna fattade under 2010 beslut om ett gemensamt regionalt utvecklingsprogram för Södertörn. Programmet innehåller en gemensam vision och fyra samarbetsområden; Näringsliv och högskola, Olikhet
och mångfald, Klimat samt Infrastruktur. För varje samarbetsområde innehåller programmet någon eller några gemensamma insatser.
Södertörnskommunernas samarbetskommitté, som utgörs av kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna, har konstaterat att 2010 års utvecklingsprogram behöver revideras när det gäller aktiviteterna. Orsakerna är att
vissa har avslutats och att andra har påverkats av nya yttre omständigheter. I
förslaget Södertörns UtvecklingsProgram 2013 har insatserna uppdaterats.
För att genomföra insatserna kommer kommunerna att behöva fatta ytterligare beslut i kommunstyrelsen eller andra berörda nämnder.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-04-17, § 14.
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§ 109
Yttrande över stomnätsstrategi (KS/2013:123)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2013-04-24 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2013-03-22 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande
över Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har lämnat möjlighet för bland andra länets
kommuner att yttra sig över en strategi för utveckling av kollektivtrafikens
stomnät. Detta är en andra utredningsetapp, som berör regionen utanför innerstaden. Södertörnskommunerna har i ett gemensamt yttrande lyft fram
synpunkter kring den regionala utvecklingen med bland annat kollektivtrafik mellan de framväxande regionala stadskärnorna. Kommunen har anledning att särskilt uppmärksamma behoven kring kollektivtrafiken i Botkyrka
och kopplingen till bostadsbyggande, näringslivsutveckling samt en hållbar
och klimatsmart stadsutveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-24.
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§ 110
Framtid Alby - Stadsmiljö i utveckling (KS/2013:263)
Beslut

Kommunstyrelsen sänder förslaget på ny stadsbyggnadsidé – Framtid Alby
- stadsmiljö i utveckling – på extern remiss till berörda myndigheter och aktörer.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
nya principer för ekonomiska kalkyler kopplade till genomförandet av storskaliga samhällsbyggnadsprojekt med både nybyggande och upprustning.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda nya riktlinjer för inriktning och
standard för kommunala lokaler.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har, tillsammans med framför allt Botkyrkabyggen och kommunledningsförvaltningen, tagit fram ett förslag till en ny
stadsbyggnadsidé för Alby. Nämnden godkände idén 2013-03-20 § 74 och
lämnade ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadsidén visar hur stadsdelen Alby kan utvecklas gradvis genom
förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat
centrum, samt genom förtätningar med ny bebyggelse. Stadsbyggnadsidén
ger också riktlinjer för efterföljande planering.
Nästa steg i arbetet är att kommunstyrelsen sänder ut förslaget på en extern
remissrunda. Kommunstyrelsen lämnar också två följduppdrag till kommunledningsförvaltningen. Dels uppdraget att utreda principer för ekonomiska
kalkyler kopplade till genomförandet av liknande långsiktiga och stadsdelsövergripande planer där både nybyggande och upprustning ingår. Dels uppdraget att tillsammans med berörda förvaltningar se över riktlinjerna för nybyggda kommunala lokaler – framförallt frågan hur kommunala lokaler kan
blandas med bostäder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-04.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2013-03-20, § 74.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-04-17, § 12.
Yrkande

Peter Nyberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 111
Botkyrka tolkförmedling (KS/2013:294)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upphandla en extern
tolkförmedling där det om möjligt läggs in krav på sociala villkor.
Parallellt förbereds en nedläggning av kommunens egen tolkförmedling och
som träder i kraft när upphandlingen är genomförd.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie avseende förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för tolkförmedling tillsammans med Stockholm stad, Södertörnskommunerna och
landstinget.
Sammanfattning

Botkyrka tolkförmedling har tidigare haft en mycket bra verksamhet dels ur
ett kvalitetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. 2009 kom
80 % av tolkförmedlingens intäkter utanför den egna kommunen. En revision gjordes 2010 där man ifrågasatte verksamhetens lagenlighet både utifrån
kommunallagen och utifrån den skärpta konkurrenslagen.
2011 upphörde ett flertal av befintliga externa avtal, bland annat med Stockholm stad, och avvecklingen av externa avtal har fortsatt. Idag finns ett avtal
kvar, med landstinget, som upphör i februari 2014. Vi har också ett avtal
med Migrationsverket som upphör i april 2014, men där ligger vi långt ner
på turordningslistan avseende leverantörer och det kommer därför inte in
några uppdrag till oss. Under 2012 utförde vi totalt 9 856 uppdrag varav
kommunen stod för 48 % av dessa.
Botkyrka tolkförmedling har idag 432 inskrivna tolkar som fördelar sig enligt följande:
- 67 auktoriserade rättstolkar och 43 auktoriserade tolkar
- 298 grundutbildade tolkar
- 24 outbildade tolkar
Endast 25 % av våra tolkar idag är auktoriserade och de väljer helst uppdrag
från externa tolkförmedlingar där de blir erbjudna attraktivare uppdrag, t ex
från domstol, landstinget och polisen. Därför är det oftast tolkar med enbart
grundutbildning som åtar sig uppdrag från oss. Kvaliteten har därför försämrats och nu börjar kommunens beställare att höra av sig med synpunkter på
kompetens och bemötande, bland annat vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Det ekonomiska resultatet har under de tre senaste åren försämrats kraftigt
vilket kan kopplas direkt till att antalet uppdrag har minskat. En anpassning
av interna kostnader har skett i takt med att intäkterna minskat. Tolkförmedlingen visade på ett negativt resultat i bokslutet för 2012 med ett underskott på närmare 750 000 kronor.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-24.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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§ 112
Tullinge Tumba Finska Förening - verksamhetsbidrag 2013
(KS/2010:370)
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar Tullinge Tumba Finska Förening 100 000 kronor
i bidrag ur statsbidraget för finska förvaltningsområdet, för att under 2013
fortsätta olika insatser som stöd för införandet av det finska förvaltningsområdet i Botkyrka och för revitalisering av den finska kulturen och språket.
Föreningen ska samarbeta med Finska PRO, Sverigefinska skolan, Svenska
kyrkans finska verksamhet i Botkyrka och Sverigefinska ungdomsförbundet.
Föreningen ska senast i december 2013 skriftligen rapportera genomförda
aktiviteter till kommunen.
Sammanfattning

Tullinge Tumba Finska Förening (TTFF) har ansökt om medel för att fortsätta det arbete som startade 2010. Föreningen har fått bidrag vid tre tillfällen med 100 000 kronor per gång. Bidragen betalades ut i januari 2010,
juli 2011 och november 2012. Vid det senaste tillfället kom bidraget delvis i
efterskott. Redovisning av detta finns i bilaga.
De planerade insatserna omfattar kulturaktiviteter, information till den sverigefinska gruppen och dialog med kommunen. Ansökan ligger i linje med
kommunens arbete med genomförande av det finska förvaltningsområdet.
Det kan beskrivas som att TTFF i samarbete med övriga sverigefinska organisationer i Botkyrka tar ansvar för olika publika arrangemang som kommunen i annat fall borde ta ansvar för. På köpet bidrar organisationerna
med sina ideella insatser och intäkter från försäljning. Om anslaget beviljas
kommer kommunen och föreningen att förnya den nu gällande överenskommelsen om insatsernas genomförande. Anslaget avser verksamhet under
2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-04-22.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-04-12, § 16.
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§ 113
Årsstämma AB Botkyrkabyggen (KS/2013:249)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på årsstämman för AB
Botkyrkabyggen har röstat för:
-

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
fråga om resultatdisposition
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
val av ny styrelse
val av revisorer
val av lekmannarevisorer
fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Sammanfattning

AB Botkyrkabyggen ägs av Botkyrka kommun och är det största bostadsbolaget i Botkyrka. Bolaget driver en allmännyttig verksamhet och äger och
förvaltar nästan 12 000 bostäder.
AB Botkyrkabyggens årsstämma har hållits 2013-04-15. Kommunens ombud var Peter Nyberg (S).
Årsredovisning och andra handlingar från stämman finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset i Tumba, plan 10.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 114
Årsstämma Upplev Botkyrka AB (KS/2013:259)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på årsstämman för
Upplev Botkyrka AB har röstar 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

Sammanfattning

Upplev Botkyrka AB är ett kommunalt bolag med inriktning på upplevelseindustrin i Botkyrka kommun. I företaget ingår central ledning samt anläggningarna Lida friluftsgård och Subtopia.
Upplev Botkyrka AB:s årsstämma har hållits 2013-04-18. Kommunens ombud var Birgitta Mörk (S).
Årsredovisning och andra handlingar finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset i Tumba, plan 10.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 115
Årsstämma Hågelbyparken AB (KS/2013:260)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på
årsstämman för Hågelbyparken 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

Sammanfattning

Hågelbyparken AB är ett kommunalt bolag. Bolaget förvaltar folkparken
Hågelbyparken. Hågelbyparken AB:s årsstämma har hållits 2013-04-18.
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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§ 116
Årsstämma Kommuninvest Ekonomisk Förening
(KS/2013:173)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud på årsstämman för
Kommuninvest Ekonomisk Förening har röstat för:
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- val av styrelse och valberedning och
- fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen, revisorerna och lekmannarevisorerna
Sammanfattning

Kommuninvest Ekonomisk Förenings årsstämma har hållits 2013-04-18.
Kommunens ombud var Rolf Gustafsson.
Årsredovisning och andra handlingar inför stämman finns att tillgå på
kommunledningsförvaltningen, kommunalhuset i Tumba, plan 10.
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§ 117
Firmatecknare 2013 - ändring (KS/2012:568)

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 Erik Nilsson
chefscontroller Rolf Gustafsson
verksamhetschef Sara Wrethed
ekonomichef Niclas Johansson
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 ekonomichef Niclas Johansson. 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 Erik Nilsson och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser
och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har tf kommundirektören rätt 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 Erik Nilsson att var för sig
underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelseeller upplåtelseavtal avseende fast egendom.
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6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

tf kommundirektör

Erik Nilsson

kanslichef

Anna Asp

chefscontroller

Rolf Gustafsson

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

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
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.
Under punkterna 1 och 5 har verksamhetschef Charlotte Persson ersatts med
verksamhetschef Sara Wrethed.
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§ 118
Valärenden (KS/2013:19)

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och beslutar om följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Serkan Köse (S)
Gabriel Melki (S)
Hundhamravägen 80
145 69 NORSBORG
FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Klas-Göran Nordberg (V)
Marit Strand Pettersen (V)
Lagfartsvägen 12 lgh 1501
145 58 NORSBORG
FOLKHÄLSOKOMMITTÉN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Heidi Henftling (FP)
Sofia Andersson (FP)
Bruksvägen 4
147 34 TUMBA
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)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-10-08 § 192, 2012-11-05 § 224,
2012-11-26 § 251, 2013-01-07 § 25, 2013-02-04 § 41, 2013-03-04 § 65 och
2013-04-08 § 94 följande fyllnadsval:
ny ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen efter Serkan
Köse (S)
ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt (S)
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Följande avsägelser har inkommit:

Heidi Henftling (FP), ersättare i folkhälsokommittén.
Klas-Göran Nordberg (V), ledamot i folkhälsokommittén.
Peter Nyberg (S), ersättare i arbets- och näringslivsberedningen.
Carl Widercrantz (TUP), ledamot i demokratiberedningen.
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§ 119
Anmälningsärenden (KS/2013:136, KS/2013:62, KS/2013:26,
KS/2013:24, KS/2013:13)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 31 mars 2013, dnr KS/2013:24.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2013, dnr
KS/2013:26.
Beslut om stöd från Europeiska Integrationsfonden 2013-04-18, dnr
KS/2013:13.
Protokoll från AB Vårljus 2013-03-20, dnr KS/2013:13.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2013-03-22, dnr
KS/2013:136.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
2013-03-25, dnr KS/2013:62.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-04-12.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-04-15.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-04-17.
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§ 120
Delegationsärenden (KS/2013:25)

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:
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning mars 2013, dnr KS/2013:25.
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Idrottspolitiskt handlingsprogram (KS/2012:563)

Det idrottspolitiska handlingsprogrammet är oerhört ambitiöst, nästan för ambitiöst. Programmet
behandlar allt ifrån spontanidrott till elitidrott. Underhållsåtgärder, spontanidrott och användandet
av naturområden är exempel på viktiga frågor som avhandlas. Det är bra att kommunen förtydligar
vilken utveckling man vill se med idrotten. Vidare är det positivt att förslaget gått ut på ett brett
remissförfarande.
Texten är välformulerad men vi i Tullingepartiet skulle gärna se en uppskattad tidsplan samt hur
kommunen har tänkt att alla dessa visioner ska bli verklighet. Vi har muntligen påpekat detta i
samband med att programmet har varit ute på remiss. Förslagsvis kan vissa punkter i programmet
konkretiseras genom att man preciserar ekonomiska mål och beräkningar som visar att
handlingsprogrammet är ekonomiskt hållbart. Programmet bör dessutom regelbundet följas upp så
att de beräknade siffrorna ligger i linje med de uppsatta målen.
Vi delar uppfattningen om att kommunen bör lägga resurser på att vårda och renovera befintliga
anläggningar istället för att ha fokus på att bygga nytt. Sådana insatser kan t ex förebygga olika
olyckor som takras. Tidsplan och kostnadsbedömning för renovering av kommunens lokaler bör
framgå i dokumentet.
Vi vill poängtera att stora och dyra projekt inte alltid är nödvändiga för att skapa bra
fritidssysselsättningar. Mycket finns redan i vår natur. Tullinge har t ex många fina strövområden
och en vacker natur med ett fantastiskt utbud av en spännande och avkopplande miljö.
Sammantaget är handlingsprogrammet bra men vi ser gärna att dokumentet kompletteras med
tidsplan, uppföljningsstrategi samt en konkretisering av de åtgärder som krävs för att nå målen.
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
2013-05-06
Ärende 100 Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)
Vi vill att ärendet återremitteras så att avtalet kan omarbetas. Skälen till detta är:
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 vara en aktör som verkar på marknadsmässiga
villkor. Annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden.
Vi vill därför 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 föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

återremittera ärendet.

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)

Stefan Dayne (KD)

Anders Thorén (TUP)

Sid 1
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Ärende 102 Svar på medborgarförslag – Låt arbetslösa städa på allmänna platser
(KS/2012:346)
Medborgarförslagställaren föreslår, i ett välvilligt och angeläget förslag, att kommunen ska
"ge arbetslösa möjligheter att arbeta och bidra till den allmänna trevnaden genom att städa på
allmänna platser".
Socialförvaltningen och den styrande majoriteten väljer att misstolka medborgarförslaget och
rubricerar förslaget "låt arbetslösa städa på allmänna platser" och sedan kommer en
summering där man menar att insatser bör göras för att möjliggöra anställning på den öppna
arbetsmarknaden.
På senaste kommunfullmäktige lade majoriteten ett eget förslag om att tillskapa 100-150
resurstjänster som idag inte finns (dvs. inte den öppna arbetsmarknaden). Dessutom feltolkar
man nu medvetet förslagsställaren. Denne pekar på att kommunen behöver städas bättre och
att fler arbetslösa ska ges möjlighet till jobb - något som troligen många Botkyrkabor
instämmer i.
Vi anser, liksom AVUX, att medborgarförslaget bör besvaras, med hänvisning till att det dels
är en arbetsmarknadsåtgärd och att det dels är något som omfattas av att underentreprenörer
anställer människor när kommunen upphandlar denna typ av tjänster. Även kommunen själv
anställer vid behov för sin egen verksamhet. I vår flerårsplan föreslår vi, inom ramen för vår
Tryggt & Snyggt-satsning, en högre ambition än majoriteten. Med vår flerårsplan skulle alltså
fler få jobb inom sektorn.
Medborgarförslaget bör alltså besvaras med hänvisning att det redan idag finns möjlighet för
arbetslösa att finna arbete med exempelvis renhållning - förutsatt att kommunen beställer
tjänsterna och höjer sin ambitionsnivå.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslaget bör anses besvarat.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE
2013-04-29

Svar på motion - Stoppa buskörningen på de gamla landningsbanorna i Rikstens
Friluftsstad
Folkpartiet vill tacka för svaret på motionen. Vi förstår att det i första hand är Rikstens
Friluftsstad AB som har ansvar i denna fråga med hjälp av polisen.
Det är helt korrekt att Rikstens Friluftsstad AB förra vintern efter påtryckning från boende i lade
ut större stenar på landningsbanorna.
Dock är erfarenheten från denna vintern att det bara haft marginell påverkan på bilar som vill
busköra. Så fort det började snöa kom det ett antal bilar som körde varje kväll/natt i flera timmar.
Detta är alltså både en fara för de som kör samt störande för de som bor nära landningsbanorna.
Dessa stenar har dock ingen som helst effekt på de MC-förare som på sommartid åter fram och
tillbaka.
Det är dock har viktigt att poängtera hur landningsbanorna ser ut samt att problemen på de är
ganska olika.
Landningsbanorna på den gamla platsen var i formen av ett kors där ena banan går mellan
Lidavägen (Halkbanan) och tågspåret/Rikstens skola och den andra mellan Pålamalmsvägen och i
Riktning mot Lida.
Den landningsbana som slutar vid Rikstens skola har idag inget större problem med buskörning.
Detta av flera anledningar. Framförallt beror det på att den används som uppläggningsplats av
diverse material som behövs till den fortsatta utbyggnaden av Riksten samt att vändplatsen för
buss 721 också är förlagd till den landningsbanan.
Det är vidare endast på denna bana som det går byggtrafik – ofta då till byggnationen av Rikstens
skola men säkerligen senare även till byggnationen av etapp 3.
Det stora problemet med buskörning är alltså på den andra banan – den som går mot Lida. På den
banan finns det en lång raksträcka på nästan 1 km. Se markering på bifogad karta.
På denna banan finns inte heller någon byggtrafik och med planeringen av Riksten kommer det att
dröja många år innan det byggs åt det hållet.
Ser man på den banan kan det i dagsläget inte finnas någon poäng att behålla banan i dess
befintliga skick. De enda fordon som kör där idag gör det olagligen. Man behöver naturligtvis inte

riva upp hela banan utan bara åtgärda den så att den långa raksträckan inte inbjuder till
buskörning. Dessa åtgärder kan säkerligen återåtgärdas om/när det blir dags för byggtrafik även
på den banan.
Om Riksten ska vara en Friluftsstad så ska väl både kommunen och bolaget tillsammans jobba för
att uppnå den visionen.

Lars Johansson (FP)

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-05-06
Ärende 107 Svar på motion – Simskolan räddar liv (KS/2012:438)
Vad det gäller antalet platser på simskolorna i Botkyrka så framgick det i ett tidigare, mycket
belysande, interpellationssvar från majoriteten att kommunen erbjuder fler platser än det finns
sökande. Vidare är det redan idag ont om tider i våra två simhallar, om antalet simskoleplatser
skall utökas måste annan verksamhet dras in.
Vad det gäller att få fler barn att delta i simskolan så tillstyrks detta av Kultur- och
fritidsnämnden men föreslås bli besvarat av KS/KF. Självfallet bör vi utreda hur vi ska kunna
locka fler barn att delta i simskolan!
När det gäller att tidigarelägga skolans simundervisning så menar Utbildningsnämnden att det
inte är lämpligt att flytta ett obligatoriskt inslag i skolan till den icke obligatoriska
sexårsverksamheten. Detta är en uppfattning som den Moderata kommunfullmäktigegruppen
delar. Simskola från sex år erbjuds dessutom redan på frivillig basis.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

motionens andra att-sats ska bifallas,

att

i övrigt bifalla ordförandeförslaget

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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Botkyrka tolkförmedling (KS/2013:294)

Tullingepartiet stödjer en nedläggning av kommunens egen tolkförmedling. Vi är dock negativa till
att genomföra en förstudie avseende förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för
tolkförmedling tillsammans med Stockholm stad, Södertörnskommunerna och landstinget.
Av tjänsteskrivelsen framgår att den revision som gjordes 2010 ifrågasatte verksamhetens laglighet
både utifrån kommunallagen men också utifrån den skärpta konkurrenslagen. Enligt skärpningen av
lagen så får kommunen inte konkurrera mot privata aktörer vilket tolkförmedlingen har gjort.
Tullingepartiet delar uppfattningen om att verksamheten strider mot kommunallagen.
Tolkförmedlingen är inte en kommunal kärnverksamhet och kostar dessutom pengar som istället
borde gå till t ex skola, vård och omsorg.
Vi har tagit del av listor på kunder som har bokat tolk. Listorna visar att många tolkuppdrag har gått
till andra kunder än kommunen. Det är inte rimligt att våra kommunala skattemedel finansierar
tolkbehov för innevånare i andra kommuner när Botkyrka kommun i dagsläget har en skral
ekonomi. Pengarna borde istället gå till Botkyrkaborna.
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.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen kl. 16.00-17.10
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
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