INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2013-03-04

45 Informationspunkt - Eva Berggren informerar om medborgarundersökningen
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
46 Ny översiktsplan – beslut om samråd
BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
47 Fastighetsreglering för Eriksberg 2:1
48 Svar på motion - Utred flickors fritidsbehov (M)
49 Svar på motion - Speciellt anpassade demensteam inom kommunens hemtjänst
(BP)
50 Svar på motion - Cykeluthyrning i Botkyrka (KD)
51 Svar på motion - Upprustning av skoltoaletter (KD)
52 Svar på motion - Inrätta och avsätt medel till en renoveringsfond i AB Botkyrkabyggen (BP)
53 Svar på medborgarförslag - Inrätta ett årligt forum för den demokratiska processen.
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN forts
54 Planuppdrag - Vårsta förskola samt äldreboende
55 Revidering av strategi för demokrati och delaktighet
56 Detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta – Beslut om samråd
57 Projektplan - Södertörns nyckeltal 2012
58 Svar på revisionsskrivelse - Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

1 [2]

BOTKYRKA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2013-03-04

59 Svar på förfrågan - Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025
60 Svar på remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
landsting
61 Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för arbete kring våld i nära
relationer
62 Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för projekt för personer med
psykiska funktionshinder 2013
63 Medgivande till vård- och omsorgsnämnden att ta emot medel för omvårdnadslyftet 2013.
64 Firmatecknare 2013 - ändring
65 Valärenden
66 Anmälningsärenden
67 Delegationsärenden

2[2]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2013-03-04

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba 2:3, kl 16:00-17.02
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§ 45
Informationspunkt - Eva Berggren informerar om medborgarundersökningen
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
Ärendet

Botkyrka kommuns statistiker Eva Berggren informerar om 2012 års medborgarundersökning.
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§ 46
Ny översiktsplan - beslut om samråd (KS/2013:96,
KS/2012:357)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att gå ut på samråd med förslaget på ny översiktsplan för Botkyrka.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med framför allt samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Arbetet har hämtat ledning från diskussioner inom klimat- och planeringsberedningen, som har följt arbetet i princip varje månad under 2012.
Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken i kommunen
samt hur och var vi vill utveckla bebyggelsen. Översiktsplanen ger också
riktlinjer för efterföljande planering.
Nu är det dags för samråd med Botkyrkabor, grannkommuner, länsstyrelsen
och andra berörda och intresserade. Samrådet ska pågå från mars till och
med juni 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-18.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-11 § 5.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13 § 7.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-02-15 § 9.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), bilaga.
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§ 47
Fastighetsreglering för Eriksberg 2:1 (KS/2013:73)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till överenskommelse om fastighetsreglering från Eriksberg 2:1 till Hantlangaren 2.
Sammanfattning

Dustcontol International AB grundades 1972 utifrån idén att bygga sugsystem som fångar damm och andra föroreningar med punktutsug vid källan.
Idag har Dustcontrol utvecklats till ett internationellt industriföretag som
med anpassade lösningar hjälper företag att skapa renare produktionsmiljöer. De levererar renrumslösningar till läkemedels- och elektronikindustrin,
mobila dammsugare i olika storlekar till bygg- och uthyrningsföretag, rena
produktionsarbetsplatser till fordonsindustrin samt centrala sugsystem till
stora tidningstryckerier. Huvudkontoret ligger på Kumla Gårdsväg 14 i Eriksberg på fastigheten Hantlangaren 2. Verksamheten har vuxit och behöver
ytterligare mark för att kunna fortsätta att utvecklas. Kommunen har sedan
tidigare planlagt mark för industriändamål som Dustcontrol nu önskar förvärva via sitt fastighetsbolag JEDAM Kommanditbolag.
Nu finns ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att kommunen överlåter marken på ca 4 000 kvadratmeter för 2 160 000
kr eller 540 kr per kvadratmeter. Den slutgiltiga ersättningen bestäms när
storleken på den överförda marken fastslås vid lantmäteriförrättningen.
Som utgångspunkt vid ersättning av den överlåtna marken har använts värderingar i Eriksbergs industriområde där markvärdet bedöms ligga på ca 800
kr per kvadratmeter. Den aktuella marken som ska överlåtas har en del begränsningar. Cirka en tredjedel av ytan går att bebygga medan resten av
marken består av ett servitut för fjärrvärmeledning och relativt stora nivåskillnader. Den byggbara marken ersätts med 800 kr per kvadratmeter
medan den övriga marken ersätts med 400 kr per kvadratmeter. Detta ger
sammantaget en ersättning på 540 kr per kvadratmeter.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-30.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13, § 6.
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§ 48
Svar på motion - Utred flickors fritidsbehov (M)
(KS/2012:301)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga
vilka fritidsaktiviteter som attraherar flickor.
Ärendet

Petja Svensson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0614 § 93 en motion – Utred flickors fritidsbehov. Motionären föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att kartlägga vilka fritidsaktiviteter som attraherar flickor mot bakgrund av att flickor inte deltar i föreningslivet i samma utsträckning som pojkar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 84.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen är väl medveten om behovet av analys av förvaltningens verksamhet
ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Nämnden håller med om motionens grundtanke att mer kunskap behövs för att komma åt den snedfördelning
som råder baserad på kön inom delar av nämndens verksamheter. En kartläggning kan även titta på hur andra kommuner har arbetat med att öka jämställdheten.
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§ 49
Svar på motion - Speciellt anpassade demensteam inom
kommunens hemtjänst (BP) (KS/2012:293)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-31 § 72 en motion – Speciellt anpassade
demensteam inom kommunens hemtjänst. Motionärerna föreslår att vårdoch omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att etablera speciellt anpassade demensteam inom hemtjänsten då behovet blir större i takt
med en åldrande befolkning.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-11 § 69.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden hänvisar till att ett projekt genomförts med syfte att genomföra de
nationella riktlinjerna vid demenssjukdom. Inom projektet har ingått att utbilda viss personal till demenscoacher i kommunens särskilda boenden. Projektledare har varit en specialiserad demenssjuksköterska som kan fortsätta
att utbilda demenscoacher inom hemtjänsten. Nämnden har även beslutat att
en demensstrategi ska framarbetas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-30.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13, § 6.

6[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-04

§ 50
Svar på motion - Cykeluthyrning i Botkyrka (KD)
(KS/2012:299)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utreda
möjligheterna för cykeluthyrning i Botkyrka.
Ärendet

Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 72 en motion – Cykeluthyrning i Botkyrka. Motionären föreslår att
kommunen utreder möjligheten till cykeluthyrning i Botkyrka för att enkelt
ge möjlighet till spontana besök i naturen. Uthyrningsstationer skulle t.ex.
kunna finnas vid infarterna till Lida, Aspenrundan m.fl.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-10-23 § 108.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Nämnden är mycket positiv till cykling, både som motionsform och
som ett alternativ till bil. Nämnden ser gärna att kommunen utreder möjligheten till cykeluthyrning i Botkyrka. Kultur- och fritidsnämnden menar
dock att frågan berör andra nämndområden och föreslår att frågan överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen och/eller kommunledningsförvaltningen.
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§ 51
Svar på motion - Upprustning av skoltoaletter (KD)
(KS/2012:298)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD) och (TUP) reserverar sig mot förslaget
till förmån för eget yrkande.
Ärendet

Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 72 en motion – Upprustning av skoltoaletter. Motionären anser att rena,
fräscha och låsbara toaletter är en basal förutsättning för att barn och unga
ska känna trygghet i skolan. Motionären föreslår därför att nödvändiga åtgärder skyndsamt vidtas beträffande städning och renovering och att ett program tas fram för att en förbättrad toalettstandard kan upprätthållas.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-24 § 67 och utbildningsnämnden har lämnat sitt yttrande 2012-10-01 § 70.
Motivering

Det är viktigt för elevernas arbetsmiljö att det i skolorna finns toaletter som
ger ett trevligt intryck. Eleverna har rätt till välskötta hygienutrymmen.
Under 2011 har kommunen genomfört en inspektion av skolornas toaletter.
Inspektionen påvisade vad som behövdes åtgärdas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan dess åtgärdat en majoritet av de brister som framkom i
inspektionen. En liten del återstår att åtgärda och det ska genomföras inom
kort.
Det är viktigt att få till rutiner kring städning och skötsel av toaletter. Att
skolans personal tillsammans med eleverna formulerar hur man gemensamt
åstadkommer en trevlig toalettmiljö.
Yrkanden

Stefan Dayne (KD), Anders Thorén (TUP), bilaga och Jimmy Baker (M), bilaga, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 52
Svar på motion - Inrätta och avsätt medel till en renoveringsfond i AB Botkyrkabyggen (BP) (KS/2012:475)
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 – Inrätta och avsätt medel till en renoveringsfond i AB Botkyrkabyggen. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ge AB Botkyrkabyggen direktiv att per omgående inrätta och avsätta medel till en renoveringsfond i syfte att eftersatt underhåll
på fastigheterna ska undvikas i framtiden.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig över motionen 2012-12-10.
Motivering

AB Botkyrkabyggen äger och förvaltar ungefär 12 000 lägenheter varav 85
procent är byggda under miljonprogramsåren 1965-1975. AB Botkyrkabyggen har att ta hänsyn till att lägenheterna är byggda ungefär samtidigt vilket
innebär att de även måste totalrenoveras samtidigt. För detta har AB Botkyrkabyggen lagt upp en helhetsplan. AB Botkyrkabyggen underhåller kontinuerligt sitt fastighetsbestånd enligt fastlagda planer för varje enskild fastighet.
I mitten av 1990-talet stod många av AB Botkyrkabyggens lägenheter outhyrda, då fanns det inte ekonomiska förutsättningar för avsättningar till underhåll. Efter ett strategiskt och målinriktat arbete är AB Botkyrkabyggens
samtliga lägenheter uthyrda och AB Botkyrkabyggen har successivt ökat sitt
underhåll från 86 miljoner kronor år 1999 till 186 miljoner kronor år 2011
och ungefär lika mycket 2012. Dessutom har investeringarna i fastigheterna
kunnat öka under senare år.
Det handlar inte om eftersatt underhåll, utan ett i detalj planerat underhåll
som inträffar samtidigt för en stor majoritet av husen. Att renovera lägenheter långt innan det finns ett behov skulle vara en oseriös fastighetsförvaltning och det är inte ekonomiskt hållbart. AB Botkyrkabyggen konstaterar att
avsättning i underhålls- och reparationsfonder för senare uttag endast är
tänkbart för bostadsrättsföreningar och liknande upplåtelseformer att nyttja.
Underhållsfond var en skattebefriad fonderingsmöjlighet som fanns i allmännyttiga bostadsföretag då dessa var schablonmässigt beskattade. Denna
möjlighet till fondavsättning försvann i praktiken i början på 1990-talet i
samband med skattereformen då allmännyttiga bolag blev konventionellt
beskattade som vilka andra aktiebolag som helst. Därför är fonderingar av
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likvida medel för kommunalt ägda såväl som för privata fastighetsbolag, direkt olämpligt ur ett längre ekonomiskt perspektiv. En periodiseringsfond
kan användas för att resultatutjämna mellan åren. Principen är att avsättningen medför att skatten minskar med 26,3 procent på avsättningsbeloppet.
Periodiseringsfonden återinförs sedan under maximalt en sexårsperiod. Man
kan beskriva periodiseringsfonden som konjunkturutjämning. Denna möjlighet har nyttjats av AB Botkyrkabyggen vid ett par tillfällen, senast i bokslutet för 2012.
Som ett alternativ till fondering har AB Botkyrkabyggen valt att amortera på
lån, vilket möjliggör för AB Botkyrkabyggen att finansiera de underhållsåtaganden som ligger framåt i tiden. Samtidigt ska de ökade kostnaderna som
uppkommer i samband med renoveringen av miljonprogrammet betalas med
hyresintäkter, vilket kommer att innebära höjda hyror. Om AB Botkyrkabyggen skulle införa underhållsfonder som är konventionellt beskattade
skulle det i nuläget innebära ännu högre hyreshöjningar, något som skulle
vara svårt för AB Botkyrkabyggens hyresgäster att bära. AB Botkyrkabyggen avråder därför starkt från idén att skapa underhållsfonder och rekommenderar att motionen avstyrks.
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§ 53
Svar på medborgarförslag - Inrätta ett årligt forum för den
demokratiska processen. (KS/2012:393)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2012-09-27 § 116 ett medborgarförslag – Inrätta ett årligt forum för den demokratiska processen. Förslagsställaren menar att ett årligt återkommande forum – 2 – 3 dagar – kan ge kommunens
medborgare inspiration, förståelse för, och kunskap om hur man kan delta i
den demokratiska processen under lustfyllda former.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget 201212-18.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Förslaget liknar det engagemang som kommunen hade åren 2005 –
2010 i form av demokratidagarna. Demokratidagarna har från och med 2011
gått samman med miljöveckan under namnet hållbarhetsveckan. Demokratiperspektivet är en betydande del av hållbarhetsveckan. Vår bedömning är att
hållbarhetsveckan är en bra form för kunskapsspridning om, och förståelse
för, hur man som medborgare kan delta och påverka kommunen.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), bilaga.
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§ 54
Planuppdrag - Vårsta förskola samt äldreboende
(KS/2013:81)
Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag på detaljplan för förskola och vård- och omsorgsboende i Vårsta.
Planarbetet ska pröva möjligheten att också inrymma bostäder inom planområdet.
Kommunstyrelsen fastställer en ram för planarbetet till 900 000 kronor.
Plankostnaden ska belasta de projekterings- och investeringsposter som ingår i flerårsplanen för förskola respektive vård- och omsorgsboende.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till samarbete med privata aktörer. Tillkommande externa
intressenter ska också ta del av plankostnaderna, det regleras i så fall genom
avtal.
Sammanfattning

Vårsta behöver nya förskolelokaler som kan ersätta de tillfälliga lokaler som
förskolan Trollet använder idag. Vårsta behöver också vård- och omsorgsboenden.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit en plats för ny förskola i kombination med vård- och omsorgsboende väster om Dalvägen i norra delarna av
Vårsta. Det är för denna plats som nämnden nu får i uppdrag att ta fram ett
förslag på detaljplan i detta ändamål, men planarbetet ska också utreda förutsättningarna att inrymma bostäder inom området. I uppdraget ingår att
samarbeta med utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för att
klara ut vilka volymer verksamheterna behöver. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till samarbete med privata aktörer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-05-08.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-21.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-05-22 § 101.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13 § 8.

12[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-04

§ 55
Revidering av strategi för demokrati och delaktighet
(KS/2013:72)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1) revidera kommunens strategi för demokrati och delaktighet i enlighet
med PM 2013-01-29.
2) tillsätta en politisk styrgrupp för framtagandet av en reviderad strategi.
Sammanfattning
Uppföljningar av demokratiutvecklingsarbetet har under de senaste åren visat ständiga förbättringar i den lokala demokratin. Kommunen har bland annat nått grupper som tidigare inte varit delaktiga, ökat valdeltagandet, skapat
metoder för medborgardialog och utvecklat möjligheter för digital delaktighet i samarbete med olika föreningar och organisationer.
Allt detta ger en positiv helhetsbild av hur kommunen jobbar med att förbättra och fördjupa den lokala demokratin. Trots detta så finns det ännu
många brister i och utmaningar för den lokala demokratin i Botkyrka. Vi har
fortfarande ett lågt valdeltagande jämfört med andra kommuner. Många av
kommuninvånarna tycker inte att de kan påverka kommunala beslut och
verksamheter.
Andelen kommuninvånare med bakgrund och livserfarenheter från andra
länder stiger ständigt i Botkyrka. En uppenbar utmaning för demokratin i
framtiden är hur den lokala demokratin hanterar denna förändring av befolkningssammansättning. En annan viktig del av demokratiarbetet är att arbeta riktat mot majoritetssamhället för att stödja en anpassning och acceptans av en ny verklighet. Medborgarna, framför allt de nya generationerna är
inte engagerade i politiken och inte delaktiga i demokratin på samma sätt,
eller i samma utsträckning, som tidigare.
Kommunens nuvarande strategi för demokrati och delaktighet utgår från ett
samhälle med ett folk med en gemensam historia, en etnisk tillhörighet, och
en delad politisk tradition och kultur. Idag utmanas denna traditionella syn
på demokrati av förändringar i samhället, framför allt av förändringar kopplade till en ny demografi. Nya generationer har också en annan syn och en
annan inställning till demokrati. För att upprätthålla en fungerande och modern demokrati måste vi hitta sätt att utgå från medborgarnas olika förutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-30.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-02-15, § 2.
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§ 56
Detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta –
Beslut om samråd (KS/2011:481)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble
och Eldtomta går ut på samråd.
Sammanfattning

I december 2011 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Nu finns ett förslag framme och redo för samråd.
VA-situationen i Kagghamra har varit under diskussion länge. Att kommunen skulle fortsätta att acceptera den miljöpåverkan som pågår idag är inte
rimligt. Tanken med detaljplaneprogrammet är att det ska klargöra förutsättningarna för införande och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Samtidigt ska det ge riktlinjer för detaljplanearbetet avseende bebyggelseutveckling. Utbyggnad av vatten och avlopp kan vara kostsamt. För att hålla
nere kostnaderna för de boende i programområdet har möjligheten att förtäta områdena utretts. Förtätningen begränsas av vad befintligt gatunät klarar, topografin, fornlämningar, lågt liggande områden, strandskydd, med
mera. Cirka 75-80 nya fastigheter bedöms kunna bildas inom programområdet.
En behovsbedömning av programmets miljöpåverkan har gjorts och bedömningen är att programmets genomförande inte innebär en betydande
miljöpåverkan.
Kommunledningsförvaltningen har redogjort för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-02-06.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13, § 4.
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§ 57
Projektplan - Södertörns nyckeltal 2012 (KS/2013:132)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektplan för arbetet med 2012 års nyckeltal
i Södertörnskommunerna.
Sammanfattning

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.
Huvudsyftet med arbetet är att, för kommunernas politiska ledningar, ge en
översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga
Södertörnskommuner. Målet är att också beskriva utvecklingen över tiden
inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner med mera.
För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet fastställer kommunstyrelsen i
respektive kommun projektplanen.
Resultatet av arbetet presenteras under en konferens den 3 oktober 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-20.
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§ 58
Svar på revisionsskrivelse - Styrning och uppföljning av
näringslivsverksamheten (KS/2012:321)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2013-02-14 som svar på revisionsrapporten Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer
granskat kommunens näringslivsverksamhet. Granskningen genomfördes
2012.
Den sammanfattande bedömningen av PwC är att det i kommunen och i näringslivsenheten finns en stor ambition samt ett stort intresse att kommunen
ska ha ett bra näringslivsklimat. Det finns mål och en näringslivsstrategi att
sträva mot. Redan under granskningen pågick ett strategiskt och operativt
arbete kring att leva upp till de politiska målen för att förbättra och fullt ut få
ett ändamålsenligt näringslivsklimat.
Vidare bedömer PwC det nödvändigt att kommunstyrelsen analyserar och
beslutar om mål och resurser i förhållande till de ambitioner som kommunen
har för att utveckla näringslivsklimatet. PwC:s bedömning är att kommunstyrelsen behöver leda, styra och efterfråga utvärderingar, analyser, effekter
och resultat av kommunens framtida arbete med tillväxt- och näringslivsfrågor för att stärka varumärkesbyggandet för Botkyrka som näringslivskommun.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-14.
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§ 59
Svar på förfrågan - Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 20142025 (KS/2013:48)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-19 till Länsstyrelsen som kommunens redovisning av brister
och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen under planperioden 20142025.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har lämnat möjlighet för bland andra länets kommuner att
lämna synpunkter på behov av åtgärder i transportsystemet, inför statens
kommande investeringsplanering för infrastrukturen. Södertörnskommunerna har gemensamma uppfattningar om behoven av infrastruktur för regiondelens utveckling. Kommunen vill särskilt uppmärksamma de brister i Botkyrka som riskerar att förhindra dels bostadsbyggande och näringslivsutveckling, dels en hållbar och klimatsmart stadsutveckling. Förbifart Tullinge
och Hågelbyleden blir då de mest angelägna enskilda investeringsobjekten
för Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-19.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-02-13, § 5.
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§ 60
Svar på remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (KS/2012:571)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som remissvar över promemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Dnr Fi201274726) till finansdepartementet.
Sammanfattning

Kommunen avstyrker förslaget till förändring av inkomstutjämningen.
Kommunen vill dessutom återigen framhålla de orimliga konsekvenserna av
variabeln ”Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än sex
månader” i utjämningen för individ- och familjeomsorg. Det är nödvändigt
att ompröva denna variabel innan förändringarna i utjämningssystemet träder i kraft år 2014.
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§ 61
Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för arbete
kring våld i nära relationer (KS/2013:94)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden får ta emot 728 000 kr för socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor. Pengarna används till fortsatt
utveckling av samverkan inom socialtjänstens olika delar för att få en väl
fungerande verksamhet. Ett speciellt fokus kommer också finnas på att kartlägga förekomsten av våld mot kvinnor med missbruk, samt mot kvinnor
med funktionsnedsättning.
Sammanfattning

Socialstyrelsen beviljar utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Botkyrka kommuns socialförvaltning ansöker om medel för att utveckla arbetet inom socialförvaltningens verksamhetsområde för målgruppen våldsutsatta kvinnor.
Förvaltningen ansöker om medel till en projekttjänst motsvarande en heltid.
Projektmedarbetaren kommer att bedriva aktiviteter som, kartläggning,
samordning och arbete med rutiner samt kompetenshöjande utbildning till
personal inom den egna och andra förvaltningar i kommunen.
Målsättningen är att utifrån befintliga resurser och med förstärkning i form
av projektmedel utforma en väl fungerande verksamhet. Under 2013 är fokus i första hand på att utveckla arbetet omkring våldsutsatta kvinnor. Socialförvaltningen vill utveckla en modell för utredning, stöd, uppföljning och
behandling som bedrivs samordnat och i samverkan mellan förvaltningens
olika enheter. Målsättningen är även att genom kartläggning av ett par särskilt utsatta grupper, våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning och
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, få ökad kunskap om dessa
gruppers behov av stöd från vår förvaltning och i förlängningen integrera
arbetet för dessa grupper i modellen för utredning, stöd, uppföljning och
behandling. Projektet bedrivs långsiktigt med fokus på fortsatt utvecklingsarbete för utsatta grupper och implementering.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-14.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-29, § 10.
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§ 62
Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för projekt för personer med psykiska funktionshinder 2013
(KS/2013:93)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden får ta emot 1 000 000 kronor
för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med
psykiska funktionshinder.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2013 fördela 35 miljoner
kronor till ett urval kommuner för en försöksverksamhet med meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. De kommuner
som tidigare fått statsbidrag för detta ändamål kommer att prioriteras. Botkyrka
kommun fick statsbidrag om 1 000 000 kronor i december 2011.

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun ansöker om förnyat statsbidrag om
1 000 000 kronor för kalenderåret 2013 för att fortsätta utveckla verksamheten för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning, i arbetsför ålder, som genom studier vill få möjlighet till framtida arbete. Syftet
med projektet är att erbjuda ett metodstöd och att öka kompetensen hos personal som arbetar direkt med denna målgrupp.
Socialpsykiatriska enheten (spe) erbjuder individuellt anpassade stödinsatser
till vuxna personer som på grund av psykiska funktionshinder har långvariga behov av stöd för att hantera sin vardag och integreras i samhället.
IPS-modellen (Individual Placement and Support) bygger på personens egen
vilja att arbeta och på att direkt ge individanpassat stöd när personen känner
sig redo att söka, påbörja och behålla ett arbete. Den traditionella arbetsrehabiliteringen bygger på att man först bedömer personens arbetskapacitet
samt ger arbetsförberedande träning. IPS-modellen är internationellt utvärderad och evidensbaserad för personer med schizofreni som står utanför arbetsmarknaden, och utvärderas under projekttiden i Sverige via CEPI (Centrum
för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) vid Lunds universitet.
Samverkan mellan socialförvaltningen, landstinget, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen sker inom ramen för Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem. Representanter från nämnda verksamheter bildar
också styrgrupp för IPS-projektet i Botkyrka.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-01-10.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-09 § 12.
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§ 63
Medgivande till vård- och omsorgsnämnden att ta emot
medel för omvårdnadslyftet 2013. (KS/2013:140)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökan om bidrag för att
delta i Omvårdnadslyftet.
Sammanfattning

Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela 293,5 miljoner kronor till kommunerna år 2013 för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
Enligt ett regeringsbeslut 2011, har Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda,
administrera och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren
2011–2014. År 2011 fördelades 143,5 miljoner kronor till 210 sökande
kommuner, och år 2012 fördelades 243,7 miljoner kronor till 204 kommuner. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att
avsätta ytterligare 300 miljoner kronor 2014.
Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre
(SOSFS 2011:12). Socialstyrelsen har också tagit fram en vägledning om
kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.
Den 18 oktober 2012 fattade regeringen beslut om en utvidgning av Omvårdnadslyftet som möjliggör kompetensutveckling för personal som med
stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning.
Satsningen omfattar såväl offentlig som enskilt driven verksamhet.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-28.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-12, § 15.
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§ 64
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 Erik Nilsson
chefscontroller Rolf Gustafsson
verksamhetschef Charlotte Persson
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 Charlotte Persson och tf kommundirektör Erik Nilsson att var för
sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller 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, 3, 4, 5 och 6 har kommundirektör Åsa Ratcovich ersatts
med tf kommundirektör Erik Nilsson. Under punkten 6 har ekonomikonsult
Irina Järvinen lagts till.
.
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§ 65
Valärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande fyllnadsval:
FÖRENINGEN FÖR ALBY FOLKHÖGSKOLA t o m 2013-12-31
Ledamot efter Benny Ferdinandsson (FP)
Karin Pilsäter (FP)
Sunnanvägen 12 A
146 40 TULLINGE
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Serkan Köse (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
DEMOKRATIBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Selin Kayhan (S)
Ärendet

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

Benny Ferdinandsson (FP), ledamot i Föreningen för Alby Folkhögskola.
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§ 66
Anmälningsärenden (KS/2013:161, KS/2013:136,
KS/2013:24, KS/2013:13, KS/2012:242)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 31 januari 2013, dnr KS/2013:24.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 december 2012, dnr
KS/2012:242.
Protokoll från AB Vårljus 2013-01-15, dnr KS/2013:13.
Skrivelse 2013-01-20 och protokollsutdrag 2013-02-07, § 4, från kommunala rådet för funktionshinderfrågor angående Botkyrka kommuns tillgänglighetsarbete, dnr KS/2013:13.
Minnesanteckningar från folkhälsokommittén 2013-01-22, dnr
KS/2013:161.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2013-02-01, dnr
KS/2013:136.
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-02-11.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-02-13.
Protokoll från demokratiberedningen 2013-02-15.
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§ 67
Delegationsärenden (KS/2013:144)

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 januari 2013, dnr KS/2013:144.
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Ärende 46

Ny översiktplan – beslut om samråd (KS/2013:96, KS/2012:357)

Moderaterna står bakom helheten och ser därför inget behov av att yrka på något i det
här skedet av processen. Vidare vill vi påpeka att översiktsplanen till stora delar är
riktigt bra.
Vi väljer därför att fokusera kring de delar där vi vill göra medskick in i den fortsatta
hanteringen av översiktsplanen.
Vi skulle vilja se ett ännu större fokus på följande punkter:
Gestaltningsfrågorna skulle kunna beredas ett ännu större utrymme. Det skrivs
mycket om "hemkänsla" och "trivsel" men konkret finns inte mycket att ta på.
Gestaltningsfrågorna är viktiga faktorer i att påverka hur såväl våra egna som andra
kommuners invånare upplever Botkyrka.
I det ovanstående ligger även trygghetsfaktorn, vi Moderater har i åratal tagit höjd för
ökade driftmedel för att hålla kommunen trygg och snygg. Vi är även mer öppna för
att ge viktiga arbetserfarenheter för Botkyrkabor genom att exempelvis röja sly, städa
bort skräp, fixa och laga. Vi skulle gärna se att ÖP:n förädlades med resonemang
kring hur även detta är en betydelsefull faktor i att få Botkyrkaborna att trivas, känna
sig trygga och tala väl om kommunen.
Vi vill se ett utökat resonemang kring idrottens fortsatta roll i morgondagens
Botkyrka. Moderaterna har tidigare lyft vikten av att planera och arbeta för en större
plats för idrotten, med t.ex. en multiarena som centralpunkt på ett sådant område.
Landsbyggden ska leva är en sliten paroll, som vi skulle vilja nyansera ett steg längre
än den försiktiga hållning som ÖP:n ger uttryck för. Vill man ha en levande
landsbyggd så måste man också möjliggöra för mer exploatering i Grödinge genom
t.ex. att låta markägare få stycka av sina tomter för villabebyggelse. Vi kan inte
enbart se till Vårsta C och därutöver nöja oss med "pröva från fall till fall". Grödinge
skulle må bra av fler invånare, det skulle också innebära att tillgången och kvaliteten
i samhällsservicen säkras inte bara för de nya invånarna utan även för de som redan
bor i kommundelen. I Vårsta finns det plats för flerfamiljshuskvarter centrumnära och
villa/radhusbebyggelse kring Malmsjön. Vid ex. Kagghamra, Sibble och Eldtomta så
skulle vi gärna se en något högre exploateringstakt än vad ÖP:n ger uttryck för.
100 villatomter i Norra Botkyrka är en alldeles för låg ambitionsnivå. Är det i någon
del av kommunen det behövs fler villor så är det just här. Vi vill att förvaltningen
återkommer med hur vi ska kunna åstadkomma betydligt fler än så.

Vi vill, med bibehållen respekt för eventuella översvämningsrisker, öppna upp för
betydligt fler sjönära exploateringar än vad ÖP:n så här initialt ger för handen.
Botkyrka behöver fler bostäder i lägen som lockar till sig nya kommuninvånare med
hög skattekraft. Genom att möjliggöra för bostäder med sjöutsikt och med hög
standard, så kan vi lyckas med detta. Kommunen har många kilometer sjönära
exploateringszoner och betydligt fler av dessa skulle behöva tas i anspråk de
kommande åren.
Vi skulle vilja se att skrivningarna i ÖP:n blir ännu mer offensiva kring möjligheterna
att få till många fler arbetsplatser längs med E4:an. Med en målmedveten strategi, där
vi proaktivt planerar för och erbjuder möjligheter i ”A-lägen”, så tror vi att vi kan få
hit flera olika typer av företag. Vi vill locka fler företag som har många arbetsplatser
och som kan bidra till att få in fler Botkyrkabor i stadigvarande arbete på hemmaplan.
På en mer övergripande nivå vill vi, på lång sikt, planera för att bygga samman
exempelvis Hamringe med Alby och Tumba med Tullinge. Vi ser framför oss en mer
integrerad, sammanhållen stadsbildning som, med varierande exploateringsgrad och
olika upplåtelseformer, går från Hallunda C i norr till Vårsta i sydväst och Riksten i
sydost.
Vi står bakom ambitionerna att skapa förutsättningarna för att det ska finnas 20 000
fler bostäder i Botkyrka inom trettio år. Vi behöver ta till vara på kommunens allt
mer attraktiva läge i en storstadsregion som fortsatt väntas expandera. Vi tror att
Botkyrkas framtid är ljus och majoriteten av den föreliggande ÖP:n är en viktig del
för att åstadkomma detta.
Med de inspel som Moderaterna nu gör och övriga som kommer delta i
samrådsprocessen kommer att göra, så är vi övertygade om att Botkyrka kommer
vara en av de stora vinnarna i Stockholms län de kommande trettio åren.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Christina Lundgren

Yrkande	
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Svar på motion – Upprustning av skoltoaletter (KD) (KS/2012:298)

Skoltoaletter är ett ständigt omdiskuterat ämne. Det är viktigt att elever inte avhåller sig från
toalettbesök pga. av bristande städning. Vi delar motionärens uppfattning om att rena, fräscha och
låsbara skoltoaletter är en basal förutsättning för att våra barn ska må bra och känna trygghet i
skolan. Få politiker invänder mot att fräscha toaletter är viktigt för hälsan.
Vi tror att det blir det en win-win situation när Botkyrka satsar på detta. Det är inte bara
betydelsefullt för barnen utan även för personalen som har rätt till en bra arbetsmiljö samt för dem
som besöker skolorna. Vidare tror vi att rena toaletter ger bättre studieresultat eftersom att eleverna
då kan koncentrera sig på skolarbetet istället för att behöva fokusera på att hålla sig. Det är
oacceptabelt om barn ska bli sjuka av att inte vilja gå på toaletten.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla motionen

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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Svar på motion – Upprustning av skoltoaletter (KD) (KS/2011:440)

Detta handlar ändå om den miljö som våra barn befinner sig i dagligen och att inte
vilja duscha efter gymnastiken, för att det är ofräscht, bidrar till ökat skolkande. Att
sitta i skolan en hel dag och hålla sig för att man inte vill gå på en smutsig toalett får
följder, både i form av såväl sämre koncentrationsförmåga som skolresultat likväl
som att det också kan få konsekvenser - både fysiskt och mentalt.
Vi har drivit frågan om en höjd städstandard genom interpellation, motion, insändare
och i anföranden i kommunfullmäktige. Vi välkomnar att även andra lyfter upp den
här frågan och anser att motionens att-satser bör genomföras. Särskilt viktigt är det att
man säkerställer att den höjda standarden kan upprätthållas.
Alla barn i skolan har rätt till schysst toalett.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla motionen

Jimmy Baker

Särskilt	
  yttrande	
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Svar på medborgarförslag – Inrätta ett årligt forum för den
demokratiska processen

Botkyrka kommun växer och lider av sin storlek vilket bland annat tar sig uttryck genom
Botkyrkabornas önskan om mer närdemokrati. Stora kommuner är förödande för den lokala
demokratin. De folkvalda politikerna med lokalförankring blir färre och möjligheten att påverka
sämre.
När en kommun blir för stor är det inte konstigt att medborgarna efterfrågar olika forum för ökat
demokratiskt inflytande. Precis som förslagsställaren beskriver är det många som upplever att de
inte kan vara med och påverka. Istället drunknar många av frågorna i den stora kommunen.
Tullinge är den del av Botkyrka som har haft den starkaste befolkningstillväxten sedan
millennieskiftet och den kraftiga tillväxten fortsätter. Den lokala demokratin fungerar inte och det är
svårt för Tullingeborna att påverka utvecklingen eller ens veta vem i kommunen som ansvarar för
vad. Vi löser inte problematiken genom att inrätta årliga demokratidagar eller demokratiforum.
För att stärka lokaldemokratin och minska avståndet mellan väljare och valda krävs mindre och mer
effektiva kommuner. Flertalet studier har visat att mindre kommuner har positiva effekter på
demokratin. Väljarnas preferenser har störst möjlighet att få genomslag i den förda politiken i
mindre kommuner. I mindre kommuner är det enklare för medborgarna att känna sig engagerade
och delaktiga. Fler skulle engagera sig politiskt och vi skulle få bättre fokus på de frågor som är
viktiga.
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (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 16.00-17.02
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 till kl 16.30
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 Christina, ers
Strömberg Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers
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Ersättare S
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Ersättare M
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Ersättare BP
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X
X
X
X
X
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Peter Nyberg (S) §§ 46-67
Petja Svensson (M)
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