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§ 38
Information om invärldsanalysen
Kommunstyrelsen har tagit del av information om invärldsanalysen.
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§ 39
Kommundelningsutredningen (KS/2012:90)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige konstaterar i enlighet med genomförd utredning att
Botkyrkas invånare tjänar på en sammanhållen kommun.
Kommunfullmäktige konstaterar att det med utredningens tydliga svar gällande konsekvenserna av en kommundelning inte finns behov av ytterligare
utredning i frågan.
Kommunfullmäktige anser inte att en folkomröstning är aktuell.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i årets medborgarundersökning även undersöka Botkyrkabornas inställning till kommundelning.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (MP), (M), (FP) och (TUP) reserverar sig mot den
tredje beslutssatsen till förmån för egna yrkanden.
Bakgrund

Kommunfullmäktige avslog 2007 tre motioner om kommundelning efter
bedömningen att en kommundelning inte skulle ge några positiva effekter,
vare sig för Tullinge eller för övriga Botkyrka.
I maj 2007 ansökte Tullingepartiet hos Kammarkollegiet om en utredning
av förutsättningarna för en delning av Botkyrka kommun. Kammarkollegiet
begärde ett yttrande från Botkyrka kommun och en tydlig majoritet i kommunfullmäktige uttalade sig mot en delning. Därmed krävdes synnerliga
skäl för att en utredning skulle genomföras. Kammarkollegiet ansåg inte att
sådana skäl fanns. Beslutet överklagades till regeringen som avslog överklagandet i september 2008.
I valet 2010 fick Tullingepartiet, vars huvudfråga är att Tullinge ska bilda en
egen kommun, 4553 röster (10,5 %) och sex mandat i kommunfullmäktige.
I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka att en oberoende utredning skulle genomföras om konsekvenserna av en kommundelning där
Tullinge blir en egen kommun. Uppdraget gick till Sveriges Kommuner och
Landsting och har utförts av Björn Sundström med Henrik Berggren som
konsult.
Den 18 oktober presenterade utredarna och kommundirektören Åsa Ratcovich utredningen Kommundelningsutredning Botkyrka - Tullinge för de politiska partiernas gruppledare i kommunen. Under hösten presenterades ut-
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redningen för kommuninnevånarna vid sju öppna möten, Dialogforum special, i samtliga kommundelar. Utredningen har också funnits tillgänglig på
kommunens hemsida.
Utredningens resultat

Utredarna bedömer att flera av de kriterier som indelningslagen ställer upp
för att en indelningsändring skall komma ifråga är uppfyllda, t.ex. beträffande befolknings- och skatteunderlaget samt nämnd- och förvaltningsorganisationen. När det gäller den kommunala ekonomin menar man att det är
mer tveksamt om en delning överensstämmer med lagens intentioner. Det
som främst talar mot en delning är att båda kommunerna kommer att drabbas av vissa övergångskostnader som bl.a. har med personal- och lokalfrågor att göra. Vidare riskerar verksamheten i de båda nybildade kommunerna
att sammantaget blir något dyrare jämfört med den odelade kommunen eftersom två politiska organisationer är dyrare än en. Dessutom förlorar de två
nybildade kommunerna cirka 17 miljoner kronor i det mellankommunala utjämningssystemet (kostnadsutjämningen) på en skilsmässa. Till detta ska
läggas att den förhållandevis dyra äldreomsorgen i kommunen (betydligt dyrare än den ersättning som kommunen erhåller från utjämningssystemet) gör
att det ekonomiska utfallet för en nybildad Tullinge kommun riskerar att bli
sämre än utfallet för den odelade kommunen.
Utredningens slutsats när det gäller frågan om huruvida en kommundelning
leder till en bättre demokrati och sammanhållning människor emellan är att
det helt enkelt inte finns något entydigt svar på frågan.
Utredningen konstaterar att Botkyrka är och förblir en del av Stockholmsregionen där många aktörer (staten, kommuner, landsting och privata aktörer)
är inblandade i en samverkansprocess som är nödvändig för att få vardagslivet att fungera för gemene man. Varje enskild aktör har mycket svårt att ensam påverka utvecklingen.
Om kommunen finner att man vill gå vidare i ärendet med en folkomröstning, så förordar utredningen att alla invånare i nuvarande Botkyrka kommun får säga sitt i indelningsfrågan. En delning som innebär att Tullinge
bryter sig ut från Botkyrka kommun förutsätter enligt utredningen att det
finns en klar majoritet för en delning av kommunen. Vid olika omröstningsresultat i de berörda kommundelarna är det upp till politiken att tolka resultatet och komma med förlag till hur frågan skall hanteras vidare.
Om moderkommunen är emot en delning av kommunen krävs synnerliga
skäl för att en indelningsändring ska komma i fråga. Några sådana skäl har
utredningen inte funnit.
Dialog med Botkyrkaborna

Under oktober och november presenterade Björn Sundström utredningen på
öppna möten – Dialogforum special – i kommundelarna: Tullinge 20 oktober, Grödinge 2 november, Fittja 3 november, Alby 7 november, HallundaNorsborg 21 november och Tumba 29 november.
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I Tullinge var intresset mycket stort. Ca 400 Botkyrkabor deltog på två möten samma kväll och ett stort antal frågor ställdes och besvarades. På övriga
möten var deltagandet begränsat, mellan två och femton deltagare utöver
förtroendevalda och tjänstemän.
Utredningen, minnesanteckningar från dialogforumen och annan information finns tillgänglig på kommunens hemsida. Bannern om kommundelningsfrågan har klickat 526 gånger och sidan med anteckningarna från dialogforum i Tullinge har haft 325 unika besökare (t.o.m. 8 december). På
hemsidan kan man även se en film från mötena i Tullinge.
Förutsättningar för en kommundelning

Beslut om indelningsändringar, t.ex. ändrade kommungränser, fattas av
Kammarkollegiet eller regeringen och regleras i Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen).
Enligt denna lag får regeringen besluta om ändring i rikets indelning i
kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt.
Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till
önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs
av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får
beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild
hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.
(1 kap 1 §).
Mindre indelningsändringar som inte föranleder ekonomisk reglering mellan
kommuner kan beslutas av kammarkollegiet eller i vissa fall länsstyrelsen (1
kap 3 §).
En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en kommun eller medlem av en kommun, som skulle beröras av ändringen. Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet. (1 kap 20 §).
Kammarkollegiet kan avslå en ansökan om indelningsändring. Avslagsbeslutet kan överklagas till regeringen. (1 kap. 5 §).
Större indelningsändringar, som en kommundelning, träder i kraft 1 januari
året efter att allmänna val genomförts. I det valet ska kommunfullmäktige
för de nya kommunerna väljas. (3 kap 1 §). Under tiden från valet till dess
att den nya kommunindelningen träder i kraft kan regeringen bestämma att
gamla fullmäktige företräder kommunen. (1 kap. 16 §).
Folkomröstning

Det finns inga tvingande regler angående folkomröstning vid kommundelningar, men kommunfullmäktige kan som ett led i sin beredning av ärendet
låta genomföra en folkomröstning eller opinionsundersökning. Kostnaderna
bärs av kommunen.
Vad en folkomröstning i Botkyrka kostar att genomföra har inte beräknats,
men erfarenheter från andra kommuner pekar på kostnader i storleksord-
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ningen 10–20 kr per röstberättigad, dvs i Botkyrkas fall 600 000–1 200 000
kr.
Sedan 1 januari 2011 kan en folkomröstning i frågor som rör kommunen
även beslutas genom s.k. folkinitiativ (5 kap 23 och 34a §§ kommunallagen). Enligt denna bestämmelse får ett ärende om att hålla folkomröstning i
en viss fråga väckas i fullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade
kommun- eller landstingsmedlemmarna. I Botkyrka motsvarar det ca 6 000
personer. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas
med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Fullmäktige måste besluta att folkomröstning ska hållas,
om den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om
den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot
förslaget. (5 kap. 34a §).
Bedömning

Den genomförda utredningen bekräftar kommunfullmäktiges tidigare bedömningen och visar att både ett utbrutet Tullinge och det kvarvarande Botkyrka skulle förlora ekonomiskt på en kommundelning. Utredningen kan
inte peka på några andra fördelar. Lagens krav på att en kommundelning ska
medföra bestående fördel för kommunen eller en del av kommunen eller
andra fördelar från allmän synpunkt är inte uppfyllt.
Genom utfallet av det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningssystemet skulle båda kommunerna få lägre inkomster. För Tullinge skulle det
dessutom blir högre kostnader på grund av befolkningssammansättningen
(fler unga och äldre) och på grund av de stora investeringar som gjorts i
Tullinge på senare år. Till det kommer svårigheten att hitta lokaler till den
nya kommunförvaltningen och att rekrytera specialistkompetens som inte
kan tas över från den nuvarande kommunen.
Utredningen kan inte peka på några fördelar för demokratin med en delning;
däremot blir det ökade kostnader för en ny politisk organisation. För Botkyrka är utvecklingen av den lokala demokratin en högt prioriterad fråga. En
levande dialog mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda i många
olika former och på olika platser måste finnas. En kommundelning skulle
skapa nya sociala och geografiska barriärer mellan människor och skulle
försvåra demokratiutvecklingsarbetet.
Allt talar alltså för ett helt och sammanhållet Botkyrka även i fortsättningen.
Frågan om kommundelning diskuterades i valrörelsen 2010 och de flesta
partier klargjorde sin inställning. Endast Tullingepartiet förordade en kommundelning. Nästan 90 procent av de röstande la sin röst på partier som inte
förordade en kommundelning.
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En eventuell kommundelning är en fråga för samtliga Botkyrkabor. Kommunstyrelsen är inte beredd att till en stor kostnad genomföra en folkomröstning om en kommundelning med mindre än att det finns ett betydande
folkligt stöd i hela kommunen för en kommundelning och/eller en folkomröstning i frågan. Botkyrkaborna kommer att tillfrågas om sin inställning till
en kommundelning i den årliga medborgarundersökningen.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Bosse Olsson (MP) lämnar ett yrkande, bilaga.
Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Therese Strömberg (TUP) yrkar
bifall till Miljöpartiets andra beslutssats.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), bilaga, Therese Strömberg (TUP), bilaga, Ulla-B.
Ludvigsson (BP), bilaga och Lars Johansson (FP), bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget på den första, andra och fjärde beslutssatsen.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslagets
tredje beslutssats mot (MP):s andra beslutssats.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 40
Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i Tullinge
(KS/2011:376)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till en Hälsans stig i Tullinge.
Förslag till ny Hälsans stig ska sammanställas i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, områdesutvecklare, folkhälsosamordnare och Hjärt- och
lungsjukas förening.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige mottog 2011-10-27 § 178 ett medborgarförslag om att
upprätta en Hälsans stig i Tullinge.
Det finns olika promenadstigar i kommunen, men det finns endast två ”Hälsans” stig i kommunen – Alby-Fittja samt Storvreten. Ytterligare en planeras i Hallunda/Norsborg. Vissa krav ska vara uppfyllda för att en stig ska få
kallas Hälsans stig, bland annat avseende belysning. Vidare behöver det
upprättas en skötselplan för en Hälsans stig så att skyltar m.m. längs sträckan hålls uppdaterade. Det finns flera fördelar med Hälsans stig, t.ex. att man
kan inspireras att följa den då man ser skyltarna i miljön men också att det
blir ett begrepp att hänvisa till då man vill inspirera till mer rörelse. Flera
aktörer bör bli involverade i planeringen av Hälsans stig; föreningar, vårdcentraler m.fl. Det behöver också tas fram en plan kring hur stigen ska
marknadsföras för att den ska utnyttjas av så många som möjligt.
Socialförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-01-11.
Folkhälsokommittén har antagit socialförvaltningens yttrande 2012-02-06.
Yrkande

Therese Strömberg (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
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§ 41
Svar på motion - Dags att lösa parkeringsproblemen i
Tumba och Tullinge (M) (sbf/2011:617, KS/2011:359)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet

Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201109-29 en motion – Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningen i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur tillgängligheten
av parkeringsplatser utökas i Tumba och Tullinge i nära anslutning till pendeltåget.
Sammanfattning

Den utredning som motionären önskar att kommunen ska ta fram angående
infartsparkeringar finns redan i form av dokumentet ”Översyn av infartsparkeringar i Botkyrka kommun” (beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 201005-25). De förslag som finns i denna översyn ska nu implementeras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-12-15.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-02-07, § 7.
Yrkanden

Edip Noyan (M) yrkar bifall till motionen.
Therese Strömberg (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 42
Papperslös nämndadministration - fullt införande under
2012 (KS/2010:118)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar medel för fullt införande av papperslös
nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige under 2012.
Finansieringen av införandet med 2 102 021 kronor under 2012 sker genom
tilläggsanslag.
Finansiering av årlig drift från och med 2013 sker via medel som blir tillgängliga då nämndernas arbete effektiviseras. Respektive nämnd finansierar
reinvestering av utrustning från och med 2014.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett fullt införande av papperslös
nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige sker under 2012. Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har under hösten 2011 varit pilotnämnder med gott resultat.
Kostnaderna för ett genomförande av fullt införande under 2012 beräknas
till 2 102 021 kronor. I detta ingår kostnader för inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer, mobilt bredband, konsulttjänster samt projektledning.
Nämndernas arbete beräknas effektiviseras motsvarande 970 000 kronor/år
bestående av minskade kostnader för tryck, porto och distribution samt effektivare processer. Dessa medel föreslås användas till att finansiera årlig
drift, licensavgifter samt för att skapa utrymme för reinvestering av utrustning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-21.
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§ 43
Eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år i Hallunda 2012
(KS/2012:78)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beviljar 683 000 kronor till ABF Botkyrka-Salem för
att bedriva eftermiddagsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Folkets hus
Hallunda under 2012.
Finansiering sker genom anslaget för oförutsedda behov.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att följa
upp och utvärdera verksamheten.
Sammanfattning

Den politiska majoriteten konstaterar att det finns många barn i Hallunda i
åldern 8 – 12 år som inte har någonstans att vara efter skoltid. ABF Botkyrka-Salem har lämnat in en ansökan om att starta en eftermiddagsverksamhet
i Folkets hus lokaler. Eftermiddagsverksamheten ska stödja barnets växande
och utveckling och vara en meningsfull fritidssysselsättning för områdets
unga.
Syftet med eftermiddagsverksamheten i Hallunda är att ge barnen i området
möjlighet att under pedagogisk ledning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut. Målgruppen är barn mellan 10 och 12 år. ABF
ska ha ett fullt utrustat datarum, café och musikrum. Verksamheten som
också kommer att erbjuda läxhjälp, matlagning och musikverksamhet ska
bedrivas i Hallunda Folkets hus lokaler.
Bra och välplanerad verksamhet efter skoltid är viktigt. Eftermiddagsverksamhet för unga Botkyrkabor bedrivs idag på flera håll. Den föreslagna
verksamheten i Hallunda kommer att bedrivas tre timmar per dag under
2012. De totala kostnaderna för verksamheten är 858 000 kronor och av detta bidrar Hallunda Folkets hus med 50 000 kronor för inventarier och ABF
Botkyrka-Salem med 125 000 kronor för lokalkostnader.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-23.
Särskilt yttrande

Christina Lundgren (M), bilaga
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§ 44
Firmatecknare 2012

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 Anna Holm, enhetschef
Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich att var för sig under-
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teckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller
upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro
och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Michael Trenneborg

ekonomikonsult

Anna Eng

ekonomikonsult

Berit Ståhl

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

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.
Niclas Johansson har ersatt Rolf Gustafsson som ekonomichef. Under punkterna 2 och 6 har ett namn lagts till – kanslichef Anna Asp.
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§ 45
Avtal om huvudsponsorskap gällande orienteringstävlingen 25-manna 2012 (KS/2012:89)
Beslut
1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att vara huvudsponsor
till 25-mannatävlingen i Botkyrka den 6 oktober 2012.

2.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att teckna sponsoravtal
med IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb.

3.

Totalt 300 000 kronor ur anslaget för kommunstyrelsens förfogande
tas i anspråk för sponsoravtalet.

Sammanfattning

Den 6 oktober arrangeras en av världens största orienteringsstafetter i
Botkyrka kommun. Tävlingsområdet är förlagt till Himmelsboda i Botkyrka. Det är IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb som är arrangör av tävlingen. 25-manna är en orienteringsstafett där elit, motionärer, yngre, äldre,
damer och herrar tävlar i samma lag. Ca 360 lag beräknas delta och ca 12
000 personer, varav ca 10 000 löpare, beräknas befinna sig på tävlingsarenan. Arrangemanget sker helt på ideell basis av föreningen och 300 - 400
personer kommer att engageras som funktionärer under tävlingshelgen.
IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb erbjuder Botkyrka kommun huvudsponsorskapet för 25-manna 2012. I erbjudandet ingår bl.a. plats för tältutställning, skyltar och banderoller på tävlingsområdet, reklam på tävlingskarta och i programtidning, internetbanner på 25-mannas hemsida, hissning av
Botkyrkaflaggan med mera.
I kommunens åtagande ingår bl.a. att

bidra med ekonomiskt stöd på 300 000 kr för att täcka vissa delar av
kostnaden för infrastrukturen på arenan.

ge tillgång till skollokaler för att kunna erbjuda tävlingsdeltagare och
ledare boende på hårt underlag.

säkerställa att evenemanget marknadsförs för Botkyrkas invånare i
Botkyrka kommuns kanaler såsom www.botkyrka.se, tidningen Pejl
och ljusskyltarna vid E4 och Flaggplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen föreslår
att kommunen blir huvudsponsor av 25-manna 2012 genom att bidra ekonomiskt med 300 000 kronor, varav 200 000 kronor i förskott och 100 000
kronor efter genomfört arrangemang och avstämning mot avtalsuppfyllelse.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-09.
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§ 46
Samarbetsavtal Botkyrka - Riksteatern (KS/2012:71)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal mellan Riksteatern och Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Den 23 mars 2011 undertecknade Botkyrka kommun och Riksteatern en
gemensam avsiktsförklaring - tillsammans mot en gemensam vision med
syfte att stärka samarbetet mellan parterna. Detta avtal förtydligar utgångspunkterna för parternas samverkan i enlighet med avsiktsförklaringen.
Samverkan kommer att gagna medborgarna i kommunen genom ett ökat utbud och möjligheter till delaktighet samt de båda parternas organisationer
genom kunskapsutveckling och utbyte. I likhet med avsiktsförklaringen tar
avtalet sin utgångspunkt i en problemanalys där Botkyrkas styrkor och utmaningar lyfts fram och leder fram till ett antal punkter som t.ex. handlar
om social hållbarhet, att ta tillvara den interkulturella kompetensen, jämställdhetsaspekten, regionaliseringen, internationella utbyten, skolsamverkan och det Sverige-Finska förvaltningsområdet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-22.
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§ 47
Återrapportering av dialog kopplat till översiktsplanen
(KS/2008:210)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av dialogen kring
översiktsplanens inriktningar och konstaterar att resultatet inte förändrar
kommunstyrelsens inriktning till ny översiktsplan. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett samrådsförslag till ny
översiktsplan som synliggör den genomförda dialogen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2009 vilken inriktning Botkyrkas nya översiktsplan ska ha. Inriktningsbeslutet gav fem bilder av vilket Botkyrka den
nya planen ska ta sikte på:
I Botkyrka ska man kunna leva KLIMATSMART
I Botkyrka ska det finnas PLATS ATT VÄXA
I Botkyrka ska man känna sig HEMMA I STORSTADEN
I Botkyrka ska det vara NÄRA TILL STORSTADSNATUR
I Botkyrka ska det finnas UTRYMME FÖR KREATIVITET
I samband med inriktningsbeslutet lämnade kommunstyrelsen också följduppdraget att översiktplanen ska tas fram i en bred demokratisk process.
Kommunstyrelsen godkände i april 2011 ett förslag till upplägg av en första
dialogprocess. Här är återrapporteringen av den.
Under 2011 har Medborgaranalysen HB på uppdrag av Botkyrka kommun
genomfört en bred medborgardialog – ett samtal om framtiden – med utgångspunkt från de fem inriktningarna. Det har i praktiken handlat om ett
nära samarbete mellan konsulten och kommunen. Över 350 Botkyrkabor har
suttit ned, ritat kartor och diskuterat framtidsfrågor. Genom aktiv rekrytering har vi lyckats nå många som aldrig tidigare deltagit i motsvarande möten med kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-03.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-02-15, § 5.
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§ 48
Svar på remiss - Huddinge kommuns trafikstrategi
(KS/2012:23)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-30 som svar på remiss avseende Huddinge kommuns trafikstrategi.
Sammanfattning

Huddinge kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat
en trafikstrategi, ett planeringsdokument som anger transportplaneringens
inriktning i kommunen. I dokumentet beskrivs hur transportsystemet ska utvecklas för att gynna den i framtiden önskade stadsutvecklingen
gällande hållbarhet samt tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
Trafikstrategin hör ihop med Huddinge kommuns översiktsplan och andra
kommunala inriktningsdokument. De mål som finns i dem ska följas upp i
trafikstrategin.
Det är positivt att en trafikstrategi tas fram av Huddinge kommun.
En viktig fråga är att kopplingen mellan våra kommuners (Huddinge och
Botkyrka) visioner för övergripande trafikfrågor ska samspela. Riksten och
Tullinge och även Botkyrkas norra kommundelar påverkas direkt eller indirekt av Huddinges trafikstrategi.
I remissversionen anges att gång- och cykelvägar ska prioriteras och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering. Detta tolkar vi som att
Huddinge kommun i exempelvis exploateringen mellan Flemingsberg och
Flaggplan bör verka för bättre kollektivtrafik mellan Flemingsberg och
Tullinge/Riksten. Vi ser också ett stort behov av en komplettering av det
Regionala cykelstråket i ett läge parallellt med den planerade Tullingeförbifarten (etapp ett) mot Riksten.
Huddinges trafikstrategi bör ta hänsyn till de befintliga cykelplanerna och
trafikplanerna i Botkyrka respektive Huddinge kommuner.
Trafikstrategin bör tydligare betona frågan om vilka strategier och åtgärder
som ska prioriteras för att styra mot kommunens övergripande mål.
Det pågår planering för Spårväg syd. För att möjliggöra genomförandet av
framtida Spårväg syd bör mark för denna spårväg skyddas från exploatering.
Trafikstrategin bör omnämna Tullinge förbifart och den påverkan förbifarten kommer att ha på framtida trafikutveckling i området kring den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över remissen 2012-01-30.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2012-02-07, § 17.
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§ 49
Regional handlingsplan kulturella och kreativa näringar
(KS/2012:64)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att



Botkyrka kommun skickar handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar i Stockholmsregionen på remiss till länets kommuner och andra
aktörer.
Botkyrka kommun skickar en förfrågan till landstinget om
handlingsplan för kulturella och kreativa näringar kan få status som ett
handlingsprogram under RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen 2010.

Sammanfattning

Botkyrka kommun och andra aktörer efterfrågar ett stärkt regionalt
samarbete inom kultur och kreativa näringar. Syftet är att undvika parallella
och ibland konkurrerande satsningar genom att planera och utveckla vissa
frågor över kommun- och sektorsgränser. En huvudsaklig utmaning är dock
att det saknas en gemensam strategisk agenda och en utpekad aktör som kan
ta på sig ett regionalt ledarskap kring dessa frågor.
Mot denna bakgrund lämnade Botkyrka kommun 2008 en
regionalfondsansökan gällande projektet Creative Stockholm. Botkyrkas
roll bestod i att vara projektägare. Ansökan beviljades EU-medel och
projektet har löpt 2009-2011.
Inriktningen för projektet var kulturella och kreativa näringar – ett område
som allt mer uppmärksammas på europeisk och nationell nivå, bland annat i
form av regeringens Handlingsplan för de kulturella och kreativa
näringarna och EU-kommissionens program Creative Europe.
En huvudsaklig insats inom Creative Stockholm har varit att framställa en
regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Botkyrka
kommun i egenskap av projektägare för Creative Stockholm ställde därför
2010 en förfrågan till Regionplanenämnden om att medverka i framtagande
av en handlingsplan samt att bekräfta att planen har rätt inriktning för att få
status som ett handlingsprogram under RUFS 2010. Syftet med att
handlingsplanen antas som RUFS-handlingsprogram är att sektorn och
insatserna som föreslås ska lyftas på en gemensam regional agenda vilket
stärker förutsättningar för att mobilisera regionen strategiskt och operativt.
Regionplanenämnden ställde sig positiv till Botkyrkas förfrågan.
Botkyrka kommun har i egenskap av projektägare för Creative Stockholm
haft ett huvudansvar för framtagande av handlingsplanen. Handlingsplanen
är nu färdig. Ett led i detta åtagande är att Botkyrka kommun ansvarar för
att remittera handlingsplanen till länets kommuner och andra aktörer samt
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att därefter skicka handlingsplanen till landstinget där det ska hanteras som
ett handlingsprogram under RUFS.
En nyckelfaktor är att remisshandlingar mottas med intresse samt bearbetas
aktivt hos mottagare. Därför kommer det i ett bifogat missiv poängteras att
handlingsplanen har framställts inom ramen för ett regionalfondsprojekt i
samarbete med ledande aktörer i regionen.
Kostnad för remittering finansieras av Botkyrka kommun inom befintlig
personalresurs och utförs under våren 2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-10.
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§ 50
Studieresa till New York - brottsförebyggande arbete
(KS/2012:79)
Beslut

Kommunstyrelsen ger sitt medgivande till föreslagen studieresa till New
York 22-26 april 2012.
Sammanfattning

Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar en studieresa till New York, USA,
den 22-26 april 2012. Studieresans målgrupp är näringslivsrepresentanter,
politiker, kommunala säkerhetschefer, poliser, brottsförebyggande koordinatorer med flera aktörer.
Syftet med resan är att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner
från praktiker och teoretiker inom trygghetsområdet. Studieresan innehåller
en mängd studiebesök och föreläsningar på temat trygghet och säkerhet
med koppling till samhällsplanering. Dessutom ges möjligheter till nätverkande och kompetensutbyte med resans övriga deltagare.
Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:
 Erfarenheter från New York-polisens (NYPD) brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete
 Brottsförebyggande byggelseplanering
 BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott
 Arbete mot butiksrelaterad brottslighet
 Trygghet i allmänna kommunikationer
 Stöd till brottsdrabbade
 Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
 Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet
Kostnad för resan är 29 000 kronor per person.
Deltagare för Botkyrka kommun:
Mats Einarsson, ordförande socialnämnden, ledamot i kommunstyrelsen
Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef, kommunledningsförvaltningen
Sara Wrethed, utvecklingsledare för samhällsplanering, kommunledningsförvaltningen
Beyron Ahxner, trygghetssamordnare serviceförvaltningen
Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd lämna sitt
medgivande till resor utanför EU och de länder som ansökt om medlemskap
i EU.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
Särskilt yttrande

Therese Strömberg (TUP), bilaga.
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§ 51
Anmälningsärenden (KS/2012:48, KS/2012:8, KS/2011:488,
KS/2011:179)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per 31 januari 2012, dnr KS/2012:48.
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 december 2011, dnr
KS/2011:179.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Svar på remiss – Transportstyrelsens förslag om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen, dnr
KS/2011:488.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka 2012-01-20, dnr KS/2012:8.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-02-15.
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§ 52
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:
Ekonomichefen:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning januari 2012, dnr KS/2012:47)
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§ 53
Valärende

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna.
Kommunstyrelsen väljer Lennart Lundell (M) till ny ledamot i arbets- och
näringslivsberedningen efter Edip Noyan (M).
Kommunstyrelsen väljer Ardavast Reshdouni (M) till ny ledamot i klimatoch planeringsberedningen efter Edip Noyan (M).
Kommunstyrelsen väljer Kia Hjelte (M) till ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Lennart Lundell (M).
Kommunstyrelsen väljer Antra Johansons-Rantins (M) till ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Ardavast Reshdouni (M).
Kommunstyrelsen väljer Andrei Ignat (M) till ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Annika Nyberg Titialii (M).
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit:

Edip Noyan (M) ledamot i arbets- och näringslivsberedningen.
Edip Noyan (M) ledamot i klimat- och planeringsberedningen.
Annika Nyberg Titialii (M) ersättare i klimat- och planeringsberedningen
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
Ärende: 39 Kommundelningsutredningen
Från Kristdemokraternas sida har vi hela tiden varit tydliga med att frågan om kommundelningen
liksom andra frågor som rör utvecklingen av Botkyrka kommun, kräver noggrann analys, eftertanke
och tillförsikt.
Vi Kristdemokrater har tidigare stöttat folkomröstningstanken och genomförande av en oberoende
utredning angående kommundelningsfrågan. Samtidigt framhöll vi att det i grunden skulle vara
odemokratiskt om bara en avgränsad grupp i kommunen skulle få rösta och således krävde att alla
kommunmedborgare med rösträtt skulle få vara med och säga sin mening. Vi menade att detta skulle
vara det enda sättet att få kommundelningsfrågan avgjord och avförd från dagordningen.
Den oberoende kommundelningsutredningen som beställts från Sveriges kommuner och landsting
2011, fastslog att det inte finns några påtagliga fördelar med en kommundelning. Tvärtom till
fördelarna med att hålla samman kommunen kan räknas att kommunen rimligen får en större
ekonomisk bärkraft, bättre planeringsförhållanden och därmed bättre möjligheter att hävda sina
intressen i regionala sammanhang. Vidare pekar utredningen på att en kommundelning skulle kunna
skapa nya sociala och geografiska barriärer mellan människor och även försvåra
demokratiutvecklingsarbetet.
Vi kristdemokrater finner det därför vara av underordnad betydelse att genomföra en folkomröstning.
Istället anser vi att det är kvalitativt likvärdigt men desto mer kostnadseffektivt att genomföra en
kvalificerad opinionsundersökning och därefter gå vidare i frågan.
Mot bakgrund av ovanstående
 yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Stefan Dayne (kd)
Botkyrka 2012-03-05

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

01 Yrkande (KD)

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

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

Yrkande
2012-03-05
Kommunstyrelsen
Ärende 39
Kommundelningsutredningen
Förslag till beslut
att kommunfullmäktige i enlighet med genomförd utredning gör bedömningen
att Botkyrkas invånare tjänar på en sammanhållen kommun.
att kommunfullmäktige beslutar genomföra en folkomröstning på valdagen 14
september 2014 för att undersöka medborgarnas inställning till frågan om
Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun eller om kommunen ska
delas genom att Tullinge bildar en ny kommun.
Miljöpartiet de Gröna i Botkyrka delar i huvudsak den beskrivning som tecknas i
ordförandeförslagets ”brödtext”. Vi delar också bedömningen att den genomförda
utredningen ger belägg för att Botkyrkas befolkning tjänar på en sammanhållen
kommun.
Däremot delar vi inte bedömningen att utredningen ger ett tydligt svar på att en
folkomröstning inte är aktuell. Tvärtom påtalas det i utredningen att folkomröstning
eller opinionsundersökning, eller både och, är de metoder som normalt används för
att ta reda på kommuninvånarnas inställning i delningsfrågor.
Miljöpartiet menar att en analys av valresultatet till kommunfullmäktige inte ger svar
på frågan om befolkningen vill ha en sammanhållen kommun eller inte. Medborgarnas val av det ena eller andra partiet avgörs av mer än partiernas uppfattning i en
enskild, om än viktig fråga. Otaliga undersökningar visar att de flesta väljare gör en
bedömning av partiernas sammantagna politik innan de avgör sitt partival.
Med insikten att de politiska partierna endast till viss del representerar och fångar
Botkyrkabornas uppfattning, anser Miljöpartiet att det är av yttersta vikt att Botkyrka
kommun så långt det är möjligt skaffar sig en riktig bild av folkviljan i en sådan viktig
fråga som delad eller sammanhållen kommun.
Miljöpartiet föreslår därför att en folkomröstning ska genomföras på valdagen
den 14 september 2014. Det är vår övertygelse att målet, högt valdeltagande, ges
bäst förutsättningar att uppnås om folkomröstningen genomförs samtidigt som valen
till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. Om folkomröstningen
genomförs vid annan tidpunkt riskerar vi ett lågt valdeltagande och därmed stora
problem för kommunfullmäktige att tolka vad omröstningens resultat egentligen ger
uttryck för. Miljöpartiet vill till varje pris undvika ett sådant demokratiskt problem.

Bosse Olsson (MP)

Dan Gahnström (MP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2012-03-05
Ärende 39

Kommundelningsutredningen (KS/2012:90)

Vi välkomnar och gläds över att Miljöpartiet har valt att vilja pröva frågan om en
eventuell kommundelning genom en folkomröstning. Det är det enda rimliga, men det
är därtill även det enda rättfärdiga.
Man kan inte bortse ifrån att nära hälften av alla Tullingebor i valet 2010 röstade
antingen för idén om att dela kommunen eller för idén att anordna en folkomröstning i
den frågan.
Vi moderater lade en motion redan i juni 2007 om att utreda frågan om
kommundelning. Vi har efter detta varit mycket tydliga i vår externa kommunikation
om att folkomröstningsinstrumentet, av demokratiska skäl, måste tillämpas för att
avgöra frågan.
Den här frågan är inte ideologisk och Moderaterna som parti har inte tagit ställning för
eller emot en eventuell kommundelning. Det bör vi inte heller göra.
Vi är moderata politiker för att vi vill öka våra invånares frihet och egenmakt, vi måste
därför lyssna till vad alla Botkyrkabor har att säga om en kommundelning. Därefter ska
vi folkvalda tolka vad valresultatet har gett för handen. Vi är inte förtroendevalda för att
stoppa demokratin, eller säga åt en halv kommundel att deras åsikter inte är viktiga.
Politiker vet inte alltid vad som är viktigast för alla våra medborgare – bibehållen
kommun eller inte. Det är Botkyrkabornas röst vi måste lyssna till i den här frågan.

Jimmy Baker

Edip Noyan

Anders Peterson

Petja Svensson

Christina Lundgren

Yngve RK Jönsson
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Kommundelningsutredningen (KS/2012:90)

Vi tolkar delningsutredningen på ett annat sätt än vad som beskrivs i ordförandeförslaget. Vi är
övertygade om att synnerliga skäl finns. Precis som när Salem blev egen kommun har fördelarna
från kommunaldemokratisk synpunkt sådan styrka att synnerliga skäl för en delning föreligger.
Botkyrkas invånare tjänar inte på en sammanhållen kommun. Tvärtom finns det fördelar med en
delning. I en normalstor kommun där väljarna i Tullinge får avgöra hur Tullinge skall se ut,
kommer vi närmre beslut och ansvarsutkrävande. Resurserna till den kommunala servicen kommer
med all säkerhet att stärkas. Utredningen visar dessutom att Tullinge klarar sig alldeles utmärkt utan
Botkyrka och att Botkyrka inte drabbas ekonomiskt.

Tullinge och det kvarvarande Botkyrka skulle inte förlora ekonomiskt på en kommundelning.
Faktum är att om Tullinge drar sig ur Botkyrka, påverkar det inte märkbart övriga Botkyrka
ekonomiskt. Det rör sig om mycket liten skillnad vilket betyder ett oförändrat ekonomiskt läge med
en skillnad inom felmarginalen. Botkyrka är alltså inte ekonomiskt beroende av Tullinge, som
många har trott. En välskött ekonomi handlar om att varje skattekrona ska användas på det bästa
och mest effektiva sättet, oavsett kommunstorlek.

Angående lokalfrågan finns flera aktuella förslag med lediga lokaler och tomter. Gällande
kompetensförsörjning ser vi goda möjligheter att samarbeta över kommungränserna genom att dela
på vissa kompetenser. Ett alternativ är att rekrytera kompetenta personer, som är villiga att arbeta
med mer än en sak och som kan tänka sig att kombinera olika kompetenser. Det kombineras med att
experter anlitas när så behövs.

Visserligen la nästan 90 procent av de röstande sin röst på partier som inte förordade en
kommundelning, men i ett normalt val finns så många andra frågor som avgör hur befolkningen
röstar. Samtidigt kan vi konstatera att Tullingepartiet blev det största partiet i Tullinge och det 3:e
största i Botkyrka. Det betyder att nästan hälften av Tullinges röstberättigade la sin röst på Tullinge

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

egen kommun. Man kan inte heller bortse från att många invånare, i hela Botkyrka, la sin röst på
partier som vill pröva frågan genom en demokratisk folkomröstning. Valresultatet 2010 visade på
en tydlig viljeyttring från Tullingeborna. Att Tullingeborna dragit slutsatsen att en egen kommun
blir bättre förklarar det starka stödet. Opinionen motiverar en folkomröstning! Dessutom menar
utredaren att det är viktigt att ta reda på medborgarnas inställning angående kommundelning precis
som man har gjort i t ex Huddinge, Nykvarn och Knivsta. Varför skulle Botkyrkaborna vara sämre
lämpade att folkomrösta än andra? Att ställa frågan i den årliga medborgarundersökningen är långt
ifrån tillräckligt. En folkomröstning i kommundelningsfrågan måste genomföras så fort som
möjligt.

Vi välkomnar att Miljöpartiet ställer sig bakom en folkomröstning. Vår intention har varit att
anordna en folkomröstning år 2012 eftersom det är nu som frågan är aktuell och för att hinna
organisera en egen kommun till valet 2014. Det finns betydande risker med att förlägga
folkomröstningen till 2014. För det första kommer en folkomröstningen 2014 att handla om
Tullinge egen kommun 2018 d.v.s. när utredningen är inaktuell. För det andra anser vi att den här
frågan är så viktig att den förtjänar en egen valdag. Valet 2014 kan då istället handla om andra
politiska sakfrågor som skola, vård och omsorg.

Om folkomröstningen skulle genomföras 2012 och det blir ett lågt valdeltagande i övriga Botkyrka
bör detta tolkas som att något större intresse för frågan inte finns eftersom att övriga Borkyrka inte
påverkas av en delning. Ett lågt valdeltagande behöver inte, per automatik, innebära problem att
tolka omröstningens resultat. Det är i slutändan Regeringen som avgör frågan utifrån gällande
lagstiftning. Regeringen kommer vid sitt ställningstagande att beakta befolkningens inställning
såsom den framkommit vid folkomröstningen.

Tullingepartiets huvudfråga är att få en folkomröstning till stånd 2012 eller så snart som möjligt, för
att därigenom bekräfta legitimiteten att bilda en egen kommun. När nu detta erbjuds av
Miljöpartiets yrkande, vilket enligt vår bedömning kommer att få stöd av majoriteten i fullmäktige
stöder vi Miljöpartiets yrkande om folkomröstning 2014.
Karin Nakamura Lindholm (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.

bp
BOTKYRKAPARTIET

Kommunstyrelsen

Yttrande
2012-03-05

Kommundelningsutredningen (KS/2012:90)
En oberoende utredning har utförts gällande kommundelning av Botkyrka kommun, varvid
Tullinge skulle bli egen kommun. I denna utredning framkommer att det kan bli ekonomiska
nackdelar för såväl den nybildade kommunen som moderkommunen.
Det framkommer också att det är tveksamt om den kommunala ekonomin vid en delning
överensstämmer med lagens intentioner, d v s de kriterier som indelningslagen ställer upp.
Då vi för närvarande ser en djup global ekonomisk kris som drabbar många länder i Europa får vi
räkna med att denna även kommer att påverka Sverige och vår kommun, vilket bör tas med i de
fortsatta diskussionerna om kommundelningen.
Vi i BP kommer inte kunna ställa oss bakom en delning av kommunen då det skulle uppstå
osäkerhet inför en hållbar utveckling av Botkyrka.
Vi anser att för kommunens invånare är det ekonomiskt mest gynnsamt med en sammanhållen
kommun och mot den bakgrunden ställer vi oss skeptiska till nödvändigheten av en
folkomröstning.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

SÄRSKILT YTTRANDE

Kommundelningsutredningen

Folkpartiet väljer i detta ärende att stödja Miljöpartiets yrkande om att genomföra en
folkomröstning på valdagen 14 september 2014.
Det kommunala valresultatet 2010 visade på en tydlig viljeyttring från stora grupper av
Tullingebor som måste tas på största allvar. Det finns uppenbarligen ett missnöje med hur
kommunen sköter deras angelägenheter. Detta missnöje kommer att finnas kvar och även
växa så länge man inte går till botten i frågan. Vi är glada över att en utredning genomfördes
om förutsättningarna för en ev. delning av kommun. Men att inte nu genomföra en
folkomröstning i frågan, vilket är förslaget från socialdemokraterna och vänsterpartiet, är
dumt. Visst är det bra att frågeställningen tas upp i kommande medborgarundersökningar,
men för att en gång för alla avgöra om kommunen fortsatt ska vara sammanhållen eller inte,
måste en folkomröstning genomföras. Annars kommer frågan att leva kvar och skymma
diskussionen om andra politiska sakfrågor.
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Svar på medborgarförslag – Hälsans stig i Tullinge (KS/2011:376)

Bristen på fysisk aktivitet är ett stort problem ur hälsosynpunkt. Det finns många skäl till att börja
promenera. Om fler personer som har möjlighet, valde att promenera en stund varje dag så skulle
Botkyrkabornas hälsa förbättras och sjukvårdskostnaderna minska.

Tullingepartiet anser att det är viktigt att främja motion i alla åldrar. En god hälsa är något som bör
värdesättas mycket högt. Hälsa kan visserligen betyda olika saker för olika människor, men
fördelen med Hälsans stig är att den kan användas av alla, utan krav på förkunskap eller dyr
utrustning.

Hälsans stig finns på många ställen i Sverige och är ett bra alternativ för dem som söker en
förhållandevis lågintensiv träning. Vi delar uppfattningen som framgår i tjänsteskrivelsen dvs. att
det finns fördelar som t ex att Hälsans stig blir ett begrepp att hänvisa till då man vill inspirera till
mer rörelse. Initiativet uppmuntrar dessutom medborgarna att motionera när det passar dem bäst.
Därför är Hälsans stig i Tullinge ett alldeles utmärkt medborgarförslag.

Genom Hälsans stig framstår promenader i offentlig miljö som en attraktiv motionsform. Vi ser
positivt på alla former av friskvård och ser fram mot ytterligare satsningar som ger människor
ökade möjligheter att ta själva ta ansvar för sin hälsa. Detta är en liten insats som ger mycket
tillbaka samt bidrar till målsättningen som handlar om ett friskare Botkyrka. Även om det på många
ställen i Tullinge är väldigt backigt är vi positiva till att möjligheterna för Hälsans stig utreds på fler
ställen där kraven för denna stig är uppfyllda.
Vi i Tullingepartiet bifaller ordförandeförslaget och yrkar bifall till medborgarförslaget.
Karin Nakamura Lindholm (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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Ärende 41 Svar på motion – Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge (M)
(KS/2011:359)
I motionen behandlas en miljöfråga som är viktig för många Tullingebor. Motionären sätter fingret
på ett stort problem i Tullinge. Den utredning som efterfrågas finns visserligen redan i form av
dokumentet ”Översyn av infartsparkeringar i Botkyrka kommun”. Men dokumentet är gammalt
(beslutad i samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-25). 325 infartsparkeringar i Tullinge är inte
tillräckligt. Precis som motionären föreslår måste vi få fram förslag på hur tillgängligheten av
parkeringsplatser kan utökas i närheten av Tullinges pendeltågsstation.

I tjänsteskrivelsen står det att parkeringssituationen i Tullinge kräver mer omfattande åtgärder vilket
är helt sant. Det finns behov av fler parkeringsplatser för pendlare i Tullinge. Om målet är att fler
ska välja att infartsparkera och därmed resa klimatsmart måste vi underlätta för våra arbetspendlare
med olika åtgärder.

Vidare nämns i tjänsteskrivelsen den goda idén med en ny östlig entré vid pendeltågsstationen.
Dagens stora strömmar som sker i båda riktningarna under högtrafik är inte hållbar. Stationen är
dimensionerad för helt andra volymer. Ett beslut, i samråd med SL, om att bygga en utgång i andra
ändan för att lätta på trycket ser vi som nödvändigt. Det är därför viktigt att frågan aktualiseras på
nytt.

Tullingepartiet yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.
Karin Nakamura Lindholm (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.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
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Ärende 50

Eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år i Hallunda 2012
(KS/2012:78)

Moderaterna menar på att den här verksamheten som nu akut föreslås igångsättas
faktiskt behövs. Vi står därför bakom ordförandeförslaget.
Eftermiddagsverksamheter för 10-12-åringar lades ned i kommunen av besparingsskäl.
Vi menar dock att den här verksamheten hela tiden har behövts och har därför vid
flertalet tillfällen i dåvarande Barn- och ungdomsnämnden föreslagit att den skulle
återinföras i hela kommunen, som en reguljär inskriven verksamhet. Vi varnade för den
utveckling som vi nu har fått se, med ungdomar som i en stigande grad bidrar till en
ökad otrygghet i flera av våra kommundelar.
Vi hoppas att vi inte framöver akut behöver göra liknande insatser i andra kommundelar
för den här åldersgruppen av ungdomar. Vi tror att en återupptagen
eftermiddagsverksamhet kan komma att bidra till en bättre situation, men det kommer
fortfarande att finnas ungdomar som, mycket snabbare än vad som är fallet idag,
behöver åtgärder från ex. socialtjänsten.
Slutligen vill vi ställa oss frågande till att det ånyo blir arbetarrörelsens förgrening ABF
som föreslås få arrangera verksamheten. I just detta specifika fall kan det vara så att
ABF är den enskilt mest lämpade aktören då man idag har lokaler i Hallunda Folkets
Hus. Men, om vi ackumulerar ABF:s totala uppdragsmängd för kommunen så vill vi
ställa frågan om inte flertalet av de verksamheter som ABF driver idag istället borde ha
upphandlats i fri konkurrens?

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson
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Studieresa till New York – brottsförebyggande arbete (KS/2012:79)

En av de åtgärder som New York vidtog i sitt brottsförebyggande arbete, var "nolltolerans" mot
småbrott, dit klotter räknas. Klotter och vandalisering stör ordningen och signalerar att samhället
saknar kontroll över den offentliga miljön. Idag syns inte minst i Tullinge klotter runt om i
samhället, och intrycket för en tilltänkt innevånare är mycket negativt och stämmer dåligt överrens
med de mål som kommunen satt upp. Vi är oroade över utvecklingen eftersom den här typen av
brottslighet ofta kan var en inkörsport till tyngre kriminalitet. Om inte brotten beivras i tid blir det
istället en signal om att detta är acceptabelt vilket kan få andra att begå brott. Det vore därför
oerhört intressant att få ta del av hur New York lyckades vända trenden. Kanske kan samma metod
användas i Tullinge?
Karin Nakamura Lindholm (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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