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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, kl 16:00 – 17:35

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich, kommundirektör, Karin Medin, VD Söderenergi,
Tuva Lund, Emanuel Ksiazkiewicz, Carl Widercrantz, politiska sekreterare

Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba onsdagen den 9 januari 2013 kl 13:00

Sekreterare

Paragrafer

1 - 27

Erik Sahlin

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Gabriel Melki (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-01-07

Anslaget den

Nedtas den

2013-01-10

2013-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§1
Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Söderenergis VD Karin Medin informerar om nuläget och framtiden för bolaget.
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§2
Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun
(KS/2012:377)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ,
har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en
eventuell delning av Botkyrka kommun.

2.

folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om.

3.

en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska
hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september
2014.

4.

de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

5.

väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:
- JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun.
- NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

6.

röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och
blå röstsedlarna i de allmänna valen.

7.

röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet (3 gånger
antalet röstberättigade).

8.

röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m.m.

9.

preliminär rösträkning sker på valnatten.
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10. det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen.
Reservation

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Sammanfattning

Av 5 kap 23 § andra stycket kommunallagen framgår:
”Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också
väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).”
Av 5 kap 34 a § första stycket kommunallagen framgår vidare:
”Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket skall fullmäktige besluta att folkomröstning skall hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om
den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.”
Av 2 § första stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
framgår följande:
”I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning
skall fullmäktige besluta om:
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.”
Valnämnden i Botkyrka kommun har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en
eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande:
Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade), enligt vad kommunallagen stadgar om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en
kommunal folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun.
Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs.
Valnämnden konstaterar vidare att den fråga som initiativet avser är sådan
att fullmäktige kan besluta om den. Kommunen kan visserligen inte själv
besluta om en ändrad kommunindelning men kommunfullmäktige kan begära att Kammarkollegiet och regeringen prövar frågan om en kommundelning.
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Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal
folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har, i det samråd som enligt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ske, meddelat att
myndigheten inte har något att invända mot att folkomröstningen genomförs
den 14 september 2014. Valnämnden föreslår därmed att folkomröstningen
ska äga rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september 2014.
Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka
kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?
Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ
eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare
för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare
för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen.
Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för
de tre alternativen.
Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna
vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:
- JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka
kommun och Tullinge kommun.
- NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun,
där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.
Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula,
vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden föreslår en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda
sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för
kommunalvalet (tre gånger antalet röstberättigade).
Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma
sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i
valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för
budröstning m.m.
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Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället
för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två
till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i
sammanräkningen från kl. 20.00. på valdagen. Med en sådan förstärkning
bedömer valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även
för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre andra valen är
sammanräknade. Detta kompletteras sedan bl.a. med sent inkomna röster
vid valnämndens så kallade onsdagsräkning. Därefter måste valnämnden
genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen
motsvarande den som länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat
kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar i första hand återremiss i ärendet i andra hand
avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag till yrkandet om återremiss.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer bifall eller avslag på
ordförandeförslaget mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
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§3
Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun
(KS/2011:193)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring.
Sammanfattning

Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i
vår flerårsplan.
Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument
”Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka – strategisk inriktning” och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av 2011. Med anledning av nämndernas synpunkter
gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i
kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och
med förslaget till programförklaring är slutfört.
Angränsande arbete i Botkyrka nästa

I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt
program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under
namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på
arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom
området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga
arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-11-28.
Yrkanden

Yngve R K Jönsson (M) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§4
Ny lokal för kommunarkivet (KS/2012:546)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 840 000 kronor för utrustning samt
flytt av arkivmaterial. Medlen tas från kommunfullmäktiges avsatta medel
för investeringar.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsätta medel för hyra av lokal
med 142 500 kronor per månad för 2013. För 2014 och framåt ska hyreskostnaden budgeteras inom den löpande verksamheten.
Sammanfattning

Den befintliga arkivlokalen för Botkyrka kommunarkiv lider brist på både
utrymme och säkerhet. Lokalen är starkt underdimensionerad i förhållande
till kommunens behov och är nu helt full. Detta har medfört att det idag råder leveransstopp för stora kvantiteter material och att många förvaltningar
inte har kunnat leverera material till arkivet på tio år. Kommunen och
kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig arkivmyndighet, lever idag inte
upp till offentlighetslagstiftningen, arkivlagen eller de råd och föreskrifter
som utgår från Riksarkivet i lokalfrågor. Granskningen av kommunens tilllämpning av offentlighetsprincipen, som utfördes under våren 2011 på uppdrag av kommunens revisorer, och som resulterade i rapporten ”Tillämpning
av offentlighetsprincipen” (KS 2011:249), visade att kommunstyrelsen brister i sitt ansvar för att offentlighetslagstiftningen följs genom att inte se till
att adekvata lokaler finns för kommunarkivets räkning. Revisorerna bedömde också att kommunarkivet inte är förenligt med arkivlagen när det gäller
utrymme, sökbarhet och säkerhet och att detta kräver snabba åtgärder. Säkerhetsmässigt är det inte förenligt att ha 10 år gammalt arkivmaterial förvarat ute på förvaltningarna. Dessutom lider det befintliga kommunarkivet av
flera säkerhetsbrister som vattenrör i taket, avsaknad av brandlarm och möjlighet att åtgärda temperatur och luftfuktighet.
Nu finns en lösning på utrymmesbristen. En tom lokal finns att hyra från
kommande årsskifte i en depå i Alfa Lavals f.d. lokaler. Depån ägs idag av
Riksantikvarieämbetet. Lokalen motsvarar Riksarkivets krav på en godkänd
arkivlokal klimat- och säkerhetsmässigt. Storleken på lokalen skulle innebära att förvaringsbehovet är tryggat för flera år framåt. Det finns också
möjligheter att utöka lokalen till det dubbla och även att överta ytterligare en
lokal på depån inom något år om behov finns. Inte minst är närheten till
kommunhuset en stor fördel.
Det här rör sig om en unik möjlighet att hitta en långsiktig lösning på förvarningsbristen. Kommunstyrelsen skulle genom detta tillgodose att ”den
lagstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information
för rättskipningen och förvaltningen för forskningens behov” tryggas, något
som inte sker i dagsläget enligt revisionsrapporten.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-11.
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§5
Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy (KS/2012:570)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner den avvikelse mot finanspolicyn som
kommunledningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2012-12-19.
Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen får avvika mot gällande
finanspolicy när det gäller kapitalbindning och räntebindning. Avvikelser
får ske fram till dess den föreslagna försäljningen av lägenheter genomförts.
Beskrivning av ärendet

I kommunens finanspolicy som kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §
109 finns angivet att kapitalbindningen för kommunens upplåning ska ligga
mellan 1,5 och 5 år samt att andelen lån som ska omsättas inom ett år inte
får överstiga 40 procent av den totala skuldportföljen. För närvarande ligger
andelen lån som ska omsättas på 42 procent.
Frågan har diskuterats i den gemensamma finanskommitté som finns med
representanter från Internbanken, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen.
Vårt förslag är att kommunfullmäktige ska godkänna att vi tillfälligt avviker
från den aktuella begränsningen med hänsyn till att Botkyrkabyggen för
närvarande är inne i en försäljningsprocess kring ett antal lägenheter i Alby.
Den likviditet som detta skapar är tänkt att på kort sikt användas för att lösa
befintliga lån. Det är mot den anledningen angeläget att vi har en sammansättning på lånen som medger att lån kan lösas med omedelbar verkan när
en eventuell försäljningslikvid erhålles.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-19.
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§6
Ändring av reglemente för socialnämnden (KS/2012:536)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen ändring i reglementet för socialnämnden.
Ärendet

Eftersom samordningsansvaret för flykting- och mottagandefrågorna har varit oreglerat skrivs detta in i reglementet för socialnämnden.
Reglementets § 1 har kompletterats med följande text (understruken):
Socialnämnden har ett samordningsansvar för flykting- och mottagandefrågorna i kommunen.
I samband med ändringen införs också en skrivning rörande personuppgiftsansvar. Reglementet bör i 1 § näst sista stycket ha följande lydelse (föreslagen ändring understruken):
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.
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§7
Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring
(KS/2010:439)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i reglementet för ersättning till förtroendevalda.
Reglementet gäller från och med 2013-01-01.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer varje år en uppdatering av reglementet för
ersättning till förtroendevalda.
De nu aktuella förändringarna gäller arvodesbeloppen som är uppdaterade
utifrån prisbasbeloppet.
.
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§8
Uppdaterad arbetsgivarstrategi (KS/2011:366)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar den uppdaterade arbetsgivarstrategin med tillägget att det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetsmarknaden i Botkyrka läggs till uppräkningen av styrdokument på sidan 9 under rubriken
”Hur förhåller sig arbetsgivarstrategin till andra styrdokument?”.
Sammanfattning

Personalutskottet har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med
utgångspunkt från flerårsplanen 2012-2015 uppdatera den nuvarande arbetsgivarstrategin.
Förslaget till ny arbetsgivarstrategi grundar sig på den politiska visionen,
övergripande mål, utmaningar i det kommunala uppdraget, framtagen nulägesanalys och workshops med olika målgrupper.
Förslaget till en uppdaterad arbetsgivarstrategi fastställdes av personalutskottet 2012-08-13 och remitterades därefter till samtliga nämnder och till
serviceförvaltningen för yttrande. Remissvar har inkommit från samtliga
remissinstanser. Förslaget har därefter omarbetats och en slutlig version har
tagits fram.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-11-13.
Yrkanden

Birgitta Mörk (S) yrkar att ordförandeförslaget bifalls med tillägget att det
arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka
läggs till uppräkningen av styrdokument på sidan 9 under rubriken ”Hur
förhåller sig arbetsgivarstrategin till andra styrdokument?”.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Birgitta
Mörks (S) yrkande.
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§9
Tilläggsavtal Tornet 4 (KS/2012:212)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsavtal för försäljningen av
Tornet 4 och del av Hallunda 4:34.
Sammanfattning

Botkyrka kommun och BoKlok Housing har tecknat ett köpe- och exploateringsavtal. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige 2012-06-14. I avtalstexten framgår dock inte att köpet omfattar en del av Hallunda 4:34. Med
anledning av detta måste parterna teckna detta tilläggsavtal för att klargöra
köpets omfattning för att kunna fullfölja fastighetsbildning.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 59.
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§ 10
Markanvisning Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3, Skanska
upphörande av exploateringsavtal
(KS/2007:14)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtalet upphör att gälla.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009, § 188 punkt 4 att
godkänna bilagt exploateringsavtal med Skanska Mark- och exploatering
Nya Hem AB (KS/2007:14). Eftersom antalet byggrätter har minskat i detaljplanen jämfört med vad som angavs i exploateringsavtalet, avsäger sig
Skanska Mark- och exploatering Nya Hem AB sin markanvisning. Den
ekonomiska konsekvensen blir att underskottet ökar med 4 105 500 kr.
Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att återkomma med förslag på
ny exploatör för det kvarter som är detaljplanelagt med 4 byggrätter vid
Mellanbergsvägen. Den del som ligger vid Dymmelkärrsvägen/
Katrinebergsvägen föreslår kommunledningsförvaltningen att vi avvaktar
med tillsvidare.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 60.
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§ 11
Genomförande Tornet 1
(KS/2012:538)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförandet av detaljplanen
Tornet 1 (E40-34) till 0 kr.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att sälja
fem av tomterna för småhusbebyggelse och reservera resterande tomt för
socialnämndens verksamhet Idavall.
Sammanfattning

Förskolan Lövkojan har rivits och delvis byggts om till ett gruppboende. I
samband med detta har kommunen planlagt den överblivna marken för
småhusändamål. Detaljplanen har vunnit lagakraft och projektet står redo att
genomföras.
Det råder stor brist på villatomter i stadsdelarna i norra Botkyrka vilket är en
anledning till att marken nu planerats för småhus. Samtidigt har socialnämnden brist på boenden i form av Idavall. Den verksamhet som tidigare
fanns i Norsborg har tvingats flytta på grund av utbyggnaden av tunnelbanedepån. Detaljplanen som tagits fram på Lövkojans gamla tomt möjliggör
en etablering av Idavall.
Byggnaden som ska inrymma Idavall har dock en annorlunda utformning än
vad som är normalt i ett småhusområde vilket kan påverka stadsbilden negativt. Det är därför viktigt att stor vikt läggs vid utformningen av det nya boendet så att det så långt som möjligt passar in i småhusområdet.
I projektet inryms även utbyggnad av gata och VA. Dessa anläggningar ska
inte vara allmänna utan byggs av kommunen och överlämnas sedan till en
samfällighetsförening drift och underhåll.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 58
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§ 12
Svar på motion - Första hjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60-plussarna (S) (KS/2012:208)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att förse mötesplatserna med defibrillatorer samt ge berörda arbetsgrupper lämplig
förstahjälpen-utbildning.
Ärendet

Birgitta Mörk m.fl. (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201204-26 § 53 en motion – Förstahjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60plussarna. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse mötesplatserna i Grödinge och Hallunda med defibrillatorer
och att berörda arbetsgrupper ges en lämplig förstahjälpen-utbildning.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen vid sitt sammanträde 2012-09-11 § 67.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till motionen. Inom förvaltningen finns medarbetare
som är instruktörer inom hjärt- lungräddning. Utbildningsinsatser till berörda kan därmed genomföras internt. I Botkyrka det finns även en väletablerad en patientorganisation, Hjärt- och lungsjukas förening BotkyrkaSalem, som skulle kunna bistå med stöd och ökat kunskap inom hjärt-och
lungräddning.
Yrkanden

Katarina Berggren (S) yrkar att motionen ska vara besvarad och att beslutstexten ändras till:
” Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att förse mötesplatserna med defibrillatorer samt ge berörda arbetsgrupper lämplig
förstahjälpen-utbildning.”
Birgitta Mörk (S) yrkar bifall till Katarina Berggrens (S) yrkande.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Katarina Berggrens
(S) yrkande.
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§ 13
Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP) (KS/2012:196)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Ärendet

Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0329 § 32 en motion – bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet
som bland annat innehåller innergård med åretruntklimat för de boende.
Motionären anför att det idag inte finns några attraktiva seniorboenden att
söka sig till i Botkyrka kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-08-28 § 182
och vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 § 68.
Motivering

Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens motivering till besvarande av motionen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planering av
olika typer av boende för äldre, Bovieran-konceptet är ett av flera intressanta exempel. I fastställda riktlinjer för boendeplanering beskrivs behovet
av mångfald och alternativa boendeformer för äldre. Försök har tidigare
gjorts för att finna lämpliga placeringar för Bovieran konceptet på kommunal mark i centrumnära lägen.
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen och anför att undersökningar i Botkyrka visar att det finns efterfrågan på seniorbostäder som inbjuder till trygghet och gemenskap. Nämnden ser att Bovieran kan vara ett
av flera intressanta koncept utifrån medborgarnas intresse.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 14
Tullinge kultur/idéhus - ändrade förutsättningar
(KS/2011:440)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förhandla om köp av mark för del av Tullinge torg.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbereda ett underlag till kommande flerårsplan, antingen för att avsätta medel
till eller för att upphandla byggnation av Tullinge idéhus.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M) och (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning

I juni 2012 fattade kommunstyrelsen beslut för att åstadkomma ett så kallat
idéhus i Tullinge. Sedan dess har arbetet med att förverkliga beslutet pågått.
Under senhösten har det blivit tydligt att kommunen inte kan gå in i ett
långsiktigt avtal med centrumägaren om att hyra lokaler utan att förhålla sig
till lagen om offentlig upphandling. För att kommunledningsförvaltningen
ska kunna fortsätta arbetet med att förverkliga idéhuset krävs att kommunstyrelsens beslut från i juni delvis justeras.
De beslut som behöver justeras är att kommunledningsförvaltningen fick i
uppdrag att teckna samverkans- och exploateringsavtal med centrumägaren.
Istället behöver kommunledningsförvaltningen inleda en förhandling om
tillgång till den mark som centrumägaren äger. Beslut om arkitekttävling
och dialog gäller som tidigare. Arkitekttävlingen kommer att genomföras
som en inbjuden tävling.
I övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen att vi fortsätter att utreda om
kommunen själv ska investera i byggnationen för att förverkliga idéhuset på
den utpekade platsen eller om det är mer fördelaktigt att göra en upphandling för att få någon annan att bygga huset och hyra det till kommunen. Beslut om vilken variant kommunen väljer fattas lämpligast i investeringsplanen i kommande flerårsplan.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 54.
Yrkanden

Lars Johansson (FP) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 15
Slutrapport Tullingeberg (KS/2008:374)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för utbyggnad av Tullingeberg.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under 2005 antagit ett program och träffat ett ramavtal med Botkyrkabyggen för utbyggnad av bostäder i Tullingeberg.
Detaljplan och exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige 2008-1127 § 226 (Dnr KS/2008:374).
Planen vann laga kraft den 3 september 2009 och nybyggnad av tre flerbostadshus och samtliga kommunala anläggningar är klara. Bostadshusen innehåller 85 lägenheter som är upplåtna med hyresrätt.
I förhållande till den budget som har antagits för projektet redovisas ett
överskott på cirka 650 000 kronor. Det större överskottet beror främst på
den nya VA-taxan som ger högre anslutningsavgifter.
Klimat och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 61.
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§ 16
Slutrapport Getryggen (KS/2012:481)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för projektet Getryggen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav i oktober 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta förslag till ny detaljplan för Getryggen (KS/2008:330). Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2011 och vann laga kraft i
mars samma år.
Ett av målen med detaljplanearbetet var att säkra att badplatsen hålls tillgänglig för allmänheten. Under projektet har kommunen köpt de fastigheter
där bad och parkering finns. Verksamheten är överlämnad till kultur- och
fritidsförvaltningen som har inlett ett bra samarbete med samfällighetsföreningen om bland annat skötseln.
Ytterligare ett mål var att få till en detaljplan som skulle tillåta Stockholm
stad att stycka av lotterna så att stugägarna skulle kunna köpa tillhörande
mark. Resultatet är att alla lotterna är avstyckade och minst 115 av 119 lotter är sålda.
Utgångspunkten var att projektet som helhet skulle ge ett underskott på
250 000 kronor. Vid genomförandebeslutet var istället underskottet beräknat till 305 000 kronor. I slutrapporten redovisas ett underskott på cirka
319 000 kronor vilket ger en avvikelse på ca -14 000 kr.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 62.
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§ 17
Tema för medborgarpanel 2013 (KS/2012:194)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget på tema för medborgarpanel i februari 2013: kultur, kreativitet och upplevelser.
Sammanfattning

Botkyrka kommun genomförde två internetbaserade medborgarpaneler under 2012. Kommunledningsförvaltningen föreslår temat kultur, kreativitet
och upplevelser för nästa medborgarpanel som ska genomföras i slutet av
februari.
Under hösten 2012 och våren 2013 ska Botkyrka kommun utveckla en ny
strategi för kultur, kreativitet och upplevelser. Som en del av att ta fram en
ny strategi för kultur, kreativitet och upplevelser är det värdefullt att genomföra en medborgarpanel med temat kreativitet.
Syftet med att genomföra en medborgarpanel med temat kreativitet är att
fördjupa kunskapen om hur Botkyrka kommun i ännu högre grad kan tillvarata medborgarnas och det lokala samhällets förmågor att utvecklas på egna
villkor och delta i utvecklingen av framtidens Botkyrka.
Svaren kommer att användas i samband med framtagande av ny strategi för
kreativitet, kultur och upplevelser.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-18.
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§ 18
Svar på revisionsskrivelse - Generell behörighetshantering
(KS/2012:451)
Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning

Formerna för informationssäkerhetsarbetet påbörjades 2010 genom fastställandet av den första versionen av riktlinjer för informationssäkerhet.
Riktlinjerna har sedan dess reviderats ett antal gånger med hänsyn till förändringar i teknik och övriga regelverk, och kommer som ett levande dokument att ständigt revideras och förbättras.
Revisionsskrivelsen belyser på ett bra sätt den komplexitet som gäller för
hela informationssäkerhetsarbetet. Att införa ett regelverk skapar inga
förbättringar om inte regelverket kommuniceras och medarbetarna erbjuds
en adekvat utbildning i ämnet. Det som präglat informationssäkerhetsarbetet under 2011 och 2012 har varit att anpassa regelverket till gällande
lagstiftning, den tekniska utvecklingen och kommunens förmåga och ambition i IT-frågor. Anpassningarna börjar nu ta form och arbetet under
2013 kommer att fokusera på att kommunicera riktlinjerna och att utbilda
i ämnet informationssäkerhet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-10
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§ 19
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2013
(KS/2012:543)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den bifogade verksamhetsplanen.
Sammanfattning

Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning,
med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd
verksamhetsplan ska skickas till Energimyndigheten senast den 31 januari
för det aktuella verksamhetsåret. Energi- och klimatrådgivare Erik Bergström, miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, har upprättat en verksamhetsplan för 2013. Till den bifogas verksamhetsplanen för det regionala
samarbetet, Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, som
Botkyrka ingår i.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-12-20 § 56.
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§ 20
Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 (KS/2012:334)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
2012-08-24 till KSL som kommunens yttrande över ”Hemsjukvård 2015 - inriktning”
Sammanfattning

Botkyrka kommun stödjer övertagandet av hemsjukvård 2015 från Stockholms läns landsting med de begränsningar som angivits. Botkyrka kommun
anser att inriktning och omfattning av kommunaliseringen av hemsjukvården i stort stämmer överens med KSL:s beskrivning av miniminivån vilket
motsvarar den basala hemsjukvården.
Vård- och omsorgsnämnden har 2012-11-20 § 92 beslutat i ärendet.
Vård- och omsorgsförvaltningen har hanterat ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-24.
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§ 21
Hållbarhetsvecka 2012 - återrapportering (KS/2012:524)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om Hållbarhetsveckan
2012.
Sammanfattning

Hållbarhetsveckan 2012 arrangerades mellan den 15 och 23 september.
Evenemanget var ett samarrangemang mellan Botkyrka kommun och det
lokala föreningslivet. Veckan omfattade totalt 53 programpunkter på 25
platser i kommunen. 35 aktörer i lokalsamhället fungerade som samarrangörer.
Temat för veckan var ”ungas delaktighet och inflytande” och den primära
målgruppen var unga mellan 13 och 25 år. Utgångspunkten för detta var
Botkyrkas ungdomsfullmäktiges 10-årsjubileum, som även uppmärksammades genom ett internationellt ungdomsforum.
För att stimulera föreningarna att arrangera aktiviteter under veckan avsattes
en del av Hållbarhetsveckans budget åt föreningsstöd. Stödet upplevdes som
positivt och det finns potential att ytterligare utveckla det.
Parallellt med föreningsaktiviteterna arrangerades även Framtidsträdgården,
Botkyrkatrampet, workshops om hållbar utveckling och entreprenörskap i
gymnasieskolorna, Expedition Botkyrka och Fittja Open.
Aktiviteterna genererade medial uppmärksamhet i lokal, regional och nationell media.
Inför kommande år bör vi utveckla samarbetet med det lokala föreningslivet, tydliggöra föreningarnas motprestationer, öka politikernas närvaro för
att skapa legitimitet och trovärdighet för arrangemanget samt knyta temat
för Hållbarhetsveckan till aktuella och relevanta processer, projekt eller
verksamheter som är i fokus under aktuellt år.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 55.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2012-12-07 § 51.
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§ 22
Rapport från forskningscirklar (KS/2012:517)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av analysen av processen med ECARforskningscirklarna i Botkyrka
Sammanfattning

Botkyrka kommun genomför EU-projektet forskningscirklar tillsammans
med Växjö, Berlin, Graz och Madrid. Projektet startade i maj 2011 och ska
pågå i två år. Syftet med projektet är att utveckla kommunens antidiskriminerings- och demokratiarbete genom att pröva forskningscirklar för invånare som metod. En metod för att hämta in kunskap med utgångspunkt från
invånarnas vardag.
Cirka 40 kommuninvånare deltog på de forskningscirklar som kommunledningsförvaltningen i samarbete med Mångkulturellt centrum genomförde
under perioden mellan oktober 2011 och februari 2012. Deltagarna lyfte 33
rekommendationer och förslag om diskriminering och rasism i Botkyrka.
Rekommendationerna och förslagen skickades till berörda nämndpresidier
och förvaltningsledningar.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2012-12-07 § 52.
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§ 23
Hållbar jämställdhet - lägesrapport (KS/2011:209)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har beviljats 1,2 miljoner kronor från Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet. Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen samt vårdoch omsorgsförvaltningen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ingår i ett särskilt delprojekt kallat ”smart ekonomi” där forskare på
uppdrag av SKL genomför samhällsekonomiska jämställdhetsanalyser i tre
kommuner: Botkyrka, Göteborg och Örebro. Studien i Botkyrka har fokus
på samhällsekonomiska effekter av insatser för att öka andelen kvinnor på
arbetsmarknaden.
De övergripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka är:
1) Att Botkyrka kommun år 2013 har slutfört och vidmakthåller beköningen av styrsystemet i alla nämnder.
2) Att de medverkande enheterna år 2013 har förbättrat sin verksamhet
så att flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än
2010 på lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet
och lika goda resultat uppnås oavsett kön.
Demokratiberedningen har berett ärendet 2012-12-07 § 53.
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§ 24
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:
kommundirektör Åsa Ratcovich
utredningschef Anna Giotas Sandquist
enhetschef 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 kommundirektör Åsa Ratcovich och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser
och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, enhetschef
Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich 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

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

redovisningsekonom

Jeanette Sätterqvist

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 beslutet om firmatecknare årligen eller vid
behov. Under punkten 5 har exploateringschef Heléne Hill åter lagts till efter att av misstag tagits bort som firmatecknare på kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-26 § 245.
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§ 25
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen.
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)
PERSONALUTSKOTTET t o m 2014-10-31
Ersättare efter Arzu Alan (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-10-08 § 192, 2012-11-05 § 224 och
2012-11-26 § 251 följande fyllnadsval:
• ny ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen efter
Serkan Köse (S)
• ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt
(S)
Följande avsägelse har inkommit:

Arzu Alan (S), ersättare i personalutskottet.
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§ 26
Anmälningsärenden (KS/2012:520, KS/2012:49, KS/2012:48,
KS/2012:8)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 30 november 2012, dnr KS/2012:48
Skrivelse till länsstyrelsen – svar på begäran om redovisning av verksamhet
med personligt ombud år 2012, dnr KS/2012:8.
Revisionsskrivelse 2012-11-07 – Granskning av Södertörns överförmyndarnämnd, dnr KS/2012:520.
Delårsrapport och revisorernas granskningsrapport – Samordningsförbundet
Botkyrka, dnr KS/2012:8
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-11-09, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2012-11-26.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2012-12-07.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-12-20.
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§ 27
Delegationsärenden (KS/2012:47)

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 november 2012, dnr KS/2012:47.
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Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som
handlar om frågeformulering och svarsalternativ.
I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge
kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men
nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis
uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex ”brytas ut” och ”sammanhållen” kan påverka den
som svarar.
Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt.
Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska
undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom
folkinitiativet också besvaras vid omröstningen.
Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Man måste komma överens om
frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför
omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga
uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen.
Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed
den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat.
De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi
uppfyller många av ovan nämnda kriterier.
Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av
kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör
valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig
politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk
kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som
möjligt.
I ett faktablad om folkinitiativ från SKL finns följande text: ”Det är lämpligt att samråda med
företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att
förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den
fortsatta beslutsprocessen”.

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

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ärendet återremitteras i syfte att ge tid till att samråda med företrädare för
initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar och svarsalternativ.

Om återremissyrkandet faller:
att

ordförandeförslagets första, andra, tredje, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde att-sats
bifalles

att

ordförandeförslagets fjärde och femte att-sats avslås

att

de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:
Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun?

att

väljarna har att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:
- JA - Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun.
- NEJ - Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

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.

Yrkande
Tullinge kultur/idéhus –ändrade förutsättningar
Förslag till beslut:
Folkpartiet yrkar avslag på ordförandeförslaget
Motivering
Folkpartiet har sedan tidigare markerat att vi är tveksamma till att uppföra ett kultur/idéhus i
Tullinge. När nu ärendet återkommer med ändrade förutsättningar är vi än mer övertygade
om att yrka avslag. Vi anser inte att ett hus av denna typ i Tullinge är en prioriterad
investering. Det är inte något som efterfrågas av bredare grupper och det finns så många
andra eftersatta behov i kommundelen. Ändå ska man ha en arkitekttävling utan att det är
specificerat vad för lokalbehov som finns och vad lokalerna ska användas till. Risken är stor
att kommunen då står med ett nytt Xenter. Förvisso en stilig byggnad, men en planlösning
som bara kostar pengar. I ärendet saknas det också en kalkyl på hur stor fördyringen av
lokalerna blir jämfört med nuvarande bibliotek.
Det talas i ärendet om att medel ska avsättas i kommande flerårsplan till uppförandet av
idéhuset. Det är vår förhoppning att den politiska majoriteten ska vara lika generös och
också avsätta medel till det verkliga investeringsbehov som finns i Tullinge. Främst gäller
det, som Folkpartiet anslagit pengar till i våra budgetalternativ, upprustning av skolorna i
Tullinge. Men det finns också investeringsbehov när det gäller t ex vägnätet och
gatubelysningen i Tullinge. Dessutom anser vi att i första hand är det ungdomarna som
behöver vara någonstans att vara på kvällarna. Först när dessa behov är tillgodosedda anser
Folkpartiet att frågan om kultur/idéhus kan diskuteras.

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2013-01-07
Ärende 14

Tullinge kultur/idéhus – ändrade förutsättningar (KS/2011:440)

Den politiska majoriteten vill bygga ett kulturhus i Tullinge. Tullingeborna har
beretts möjlighet att diskutera detta på dialogforum. En klar majoritet av de
Tullingebor som har varit där var negativa till ett kulturhus.
Vi är tveksamma om ett kulturhus/idéhus är det som bör prioriteras först i Tullinge,
eller om det ens är särskilt efterfrågat av Botkyrkaborna. Hur ser det ut med
alternativa lokaler framför nybyggnation? Det är en väg som borde prövas, om vi nu
ska ha ett idéhus.
De driftsmedel som måste tas i anspråk, oavsett om huset uppförs i extern eller egen
regi, är något som vi istället kan komma att vilja prioritera till exempelvis
äldreomsorgen. Sedan att detta behöver upphandlas är något som vi påpekade förra
gången ärendet avhandlades.
Vi vill även betona vikten av att förtäta med kollektivtrafiknära bostäder i Tullinge C.
Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss positiva till,
såväl i Tullinge som i övriga kommunen.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå ordförandeförslaget

Jimmy Baker

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen kl 16.00-17.35
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 till 17.27
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Christina, ers
Strömberg Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers till 17.27
Ludvigsson Ulla, ers

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

X
X

Peter Nyberg (S)

X

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

X

Yngve R K Jönsson (M)

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

t o m § 14
X

X
X
X
X
X
X

t o m § 14
X
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