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§ 247
Elin Asplund från Samordningsförbundet - Finsam berättar
om verksamheten
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen från Samordningsförbundet – Finsam.
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§ 248
Tunnelbanedepå Norsborg - exploateringsavtal och antagande av detaljplan (KS/2011:435, KS/2011:384)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner avtal med AB SL Storstockholms Lokaltrafik om upprustning av Hallunda och Norsborgs tunnelbanestationer.
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Storstockholms
Lokaltrafik.
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplanen till
en nettointäkt om 8,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Tunnelbanedepån, Eriksbergsåsen (52-74x) i Norsborg.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för en tunnelbanedepå i berget under Eriksbergsåsen. Uppdraget kompletterades med ett detaljplaneprogram som
godkändes av kommunstyrelsen i november 2010. Förslaget till detaljplan
medger dels en underjordisk depåanläggning i tunnlar under Eriksbergsåsen
och dels utvändiga byggnadsdelar strax väster om Norsborgs tunnelbanestation för verkstäder och liknande.
Kommunledningsförvaltningen har i en samordnad process med samhällsbyggnadsförvaltningen förhandlat fram de avtal som följer projektet för att
reglera ansvar och åtaganden för att genomföra detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras den marköverlåtelse som sker från kommunen för att
möjliggöra depåbygget. SL svarar vidare för att bekosta och bygga ut de
allmänna anläggningar som krävs för detaljplanens genomförande. En särskild överenskommelse har träffats med SL gällande upprustning av tunnelbanestationerna i Hallunda och Norsborg.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2011-08-30 § 191 och
överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-16.
Klimat- och planeringsberedningen har fått muntlig information om exploateringsavtalet 2011-11-09 § 61.
Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige:

Protokollsutdrag från klimat – och planeringsberedningen 2011-11-09 § 61
Kommunledningsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-11-16
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Avtal om upprustning av tunnelbanestationer i Hallunda och Norsborg
Exploateringsavtal med bilagor
Projektkalkyl
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-08-30 § 191
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-08-03
Plankarta med grundkarta och bestämmelser samt illustration
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning (Sammanfattningen är tryckt. Dokumentet i
sin helhet finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen och på kommunens webbplats under offentliga handlingar.)
SL – Tekniskt PM
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§ 249
Loviseberg II - detaljplan och exploateringsavtal
(KS/2011:436, KS/2011:416)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och DeLaval International AB.
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplanen till
en nettointäkt om 15 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Loviseberg II (26-09).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2008 detaljplaneprogram för Loviseberg II och gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan.
Tidigare ramavtal med Segeltorps Utvecklings AB för utveckling av området upphävdes genom beslut i kommunfullmäktige i maj 2011. I samband
med det fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
överenskommelser med den andra markägaren inom planområdet för att
kunna slutföra planläggning och genomföra projektet. Ett förslag till exploateringsavtal med DeLaval International AB har nu tagits fram.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen 2011-11-15 § 244 och
överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-02.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat exploateringsavtalet 201111-09 § 56.
Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige:

Protokollsutdrag från klimat- och planeringsberedningen 2011-11-09 § 56.
Kommunledningsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-11-16
Exploateringsavtal med bilagor
Projektbudget
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-11-15 § 244
Samhällsbyggnadsnämnden – tjänsteskrivelse 2011-10-14.
Plankarta antagandehandling
Illustrationsplan
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse

5[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-28

Utställningsutlåtande
Särskilt yttrande

Jimmy Baker med flera (M), bilaga.
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§ 250
Södertörns renhållningsverk (SRV) - ändringar i renhållningstaxan för år 2012 (KS/2011:361)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för
år 2012 i enlighet med skrivelse 2011-09-23 från SRV återvinning AB med
undantag av taxan för obebyggda fastigheter. Ingen grundavgift ska utgå för
obebyggda fastigheter.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2012. Den generella höjningen av avgifterna blir 6 %, med
höjningar som växlar mellan olika slags tjänster och service. Den största
förändringen är att en ny avgiftssättning blir införd för sortering av matavfall, i ett första steg under 2012 för småhus.
Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge och Nynäshamns kommuner, som tillsammans äger SRV, har nyligen fattat beslut om en gemensam avfallsplan.
Ett av målområdena i planen är återvinning av matavfall och det är bra att
avgifterna nu blir utformade på ett sådant sätt att de stimulerar återvinning. I
ett nästa steg behöver hela strukturen i renhållningstaxan bli förändrad, så
att avgiftssättningen i ännu högre grad bidrar till att uppfylla avfallsplanens
mål. För att klara målen är det också viktigt att SRV och ägarkommunerna
närmare diskuterar förutsättningarna för att genom avgifterna skapa en stabil
ekonomisk grund för den verksamhetsutveckling som behöver ske.
Botkyrka och övriga ägarkommuner väljer att följa Huddinge kommuns exempel att godkänna föreslagen taxa med undantag för taxan för obebyggda
tomter. Ingen grundavgift ska utgå för obebyggda tomter. I Botkyrkas fall är
cirka fem fastigheter per år berörda.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-14.
Yrkanden

Birgitta Mörk (S) yrkar bifall.
Yngve R K Jönsson (M) yrkar bifall.
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§ 251
Ändringar i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet (KS/2011:396)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet i enlighet med det förslag som nämnden har godkänt
och som specificeras i samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
2011-09-12 med bilagor.
Sammanfattning

En omarbetad och ny taxa antogs för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet under 2009 och började gälla från den 1 januari 2010.
Anledningen till att taxan nu behöver ändras är att Livsmedelsverket har reviderat sin modell för beräknande av kontrolltid vid landets livsmedelsanläggningar och en ny vägledning har fastställts. Livsmedelsverket rekommenderar att vägledningen börjar tillämpas under 2012, vilket innebär att
nya beslut om avgifter måste fattas under 2011 för att bli giltiga från och
med 2012.
I samband med ändringen gör kommunen även några mindre justeringar.
Det gäller bland annat avgift för registrering av livsmedelsanläggning, ändrade avgifter för hygieniska verksamheter och lackerare samt några förtydliganden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden återkommer till kommunfullmäktige under
2012 med ytterligare justeringar i taxan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-12.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2011-10-03 § 50.
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§ 252
Uppdragstaxa för kart- och mätverksamheten 2012
(KS/2011:438)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens uppdragstaxa
för kart- och mätverksamheten.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2012.
Sammanfattning

Förslaget till ny uppdragstaxa för kart- och mätverksamheten bygger på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer men fokus
har lagts på att göra förenklingar för att så långt det är möjligt ha tydliga
enhetspriser för uppdragen. Avgifterna beräknas med det så kallade
milliprisbasbeloppet, mPBB och en justeringsfaktor N. Det innebär att de
är enkla att justera vid behov och kan räknas upp (eller ner) automatiskt
vid varje årsskifte. Jämförelser har gjorts med Huddinge, Haninge och Tyresö kommuner. Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av
avgifter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-10-17.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2011-11-15 § 245.
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§ 253
Avgift och föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i
Botkyrka kommun (KS/2011:439)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa samt föreskrifter för schakt- och
ledningsarbeten i Botkyrka kommun – daterad 2011-10-01.
De nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2012.
Sammanfattning

Olika ledningsägare har markavtal med kommunen för att få ha sina ledningar nedgrävda i den allmänna platsmarken. När ledningsägarna ska gräva
för att förnya, reparera eller dra nya ledningar så ansöker de om schaktlov
hos kommunen.
Kommunens föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten beskriver hur arbetet ska utföras för att det ska ske på ett snabbt, säkert och korrekt sätt. Föreskrifterna har kommunen använt sig av under många år, men nu uppdateras
de och i samband med det så införs en avgift.
Kommunen handlägger mellan 100-200 schaktlov per år. Avgiften, som nu
införs, är 2500 kronor för 30 kalenderdagars schaktarbete och den ska täcka
kostnader för handläggning. Avgiften kommer att indexuppräknas med konsumentprisindex (KPI). Det är frivilligt för kommuner att ta ut den här typen
av avgift. Det är flera andra kommuner som gör det idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-10-11.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2011-11-15 § 246.
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§ 254
Svar på motion - Angående att uppmärksamma medborgarinitiativ (S) (KS/2010:446)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera rutinerna kring medborgarförslag samt att ta fram ett förslag på standardskylt.
Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att uppmärksamma bifallna medborgarförslag som har lett till en fysisk förändring med en skylt.
Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ärendet

Birgitta Mörk (S) och Lars Schou (S) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2010-11-25 § 215 en motion – Angående att uppmärksamma
medborgarinitiativ. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ”det tydligare ska framgå vilka kommuninsatser som är ett resultat av ett
medborgareinitiativ till exempel genom att informationstavlor sätts upp på
lämpliga objekt”.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2011-10-28.
Sammanfattning

Motionärerna menar att det kan få fler Botkyrkabor att vilja bidra med idéer,
förslag och synpunkter om det framgår tydligare att en kommuninsats är ett
resultat av ett initiativ från en kommuninvånare, till exempel genom en informationstavla.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i sin tjänsteskrivelse i att det är
viktigt att kommunens medborgare upplever att de har möjlighet att påverka
och utveckla kommunen, och att detta kan leda till att fler vill bidra med
förslag. Om motionen bifalls kommer kommunledningsförvaltningen att utarbeta ett förslag på standardskylt.
Yrkande

Karin Pilsäter (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och framställer ett
tilläggsyrkande, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
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Birgitta Mörk (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till tillläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Avslag eller bifall till ordförandeförslaget
2. Avslag eller bifall till tilläggsyrkandet.
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§ 255
Svar på motion - Kvalitetsupphandling av del av hemtjänstorganisationen i Botkyrka (M) (KS/2011:19)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kia Hjelte (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-01-27 §
15 en motion – Kvalitetsupphandling av del av hemtjänstorganisationen i
Botkyrka. Motionären föreslår, mot bakgrund av att hemtjänsten under ett
antal år överskridit sina ramar, att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av ett hemtjänstområde.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-05-24 § 38.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen, men instämmer i att förändringar måste ske inom hemtjänsten för att minska kostnader och förbättra omdömet om verksamheten. Enligt nämnden bör först ett omfattande
kvalitetsarbete inledas och genomföras. Därefter kan frågan om vem som
ska utföra tjänsterna avhandlas.
Motionärerna efterlyser möjligheten att jämföra kvalitet mellan privata och
offentliga aktörer. Vård- och omsorgsförvaltningen påpekar i sin tjänsteskrivelse att Tre källors hemtjänst på Eriksbergsåsen drivs på entreprenad av
Carema, och att den möjligheten därför redan finns.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 256
Svar på motion - Gör Mötesplats Tumba tillgängligt för
bland annat personer med funktionshinder (FP)
(KS/2010:128)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-0325 § 68 en motion – Gör mötesplats Tumba tillgängligt för bland annat personer med funktionshinder. Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra mötesplats Tumba tillgänglig för specifika
grupper, till exempel personer som drabbats av stroke.
Vård- och omsorgsnämnden har lämnat ett yttrande 2010-06-15 § 60.
Kommunala handikapprådet har lämnat ett yttrande 2010-09-23 § 29.
Kommunala pensionärsrådet har avstått från att yttra sig.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att Mötesplats Tumba bygger på ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och frivilliginsatser och att det därför är viktigt att de som använder
mötesplatsen får avgöra vilka aktiviteter som ska pågå där.
Nämnden avslutar sitt yttrande med att konstatera att alla personer äldre än
60 år är välkomna till mötesplatsen, men att det inte är ett ställe för behandlande insatser. De insatserna ska skötas av primärvården.
Kommunala handikapprådet yttrar att det är självklart att såväl mötesplats
Tumba som Hallunda ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder, men att vård- och rehabiliteringsinsatser bör förstärkas i annan form och
på annan plats för de personer som har behov av det. Mötesplatserna är mer
av karaktären friskvård och förebyggande hälsovård.
Den politiska majoriteten i Botkyrka vill klargöra att mötesplats Tumba som
plats och lokal är tillgänglighetsanpassat för personer med funktionsnedsättning.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 257
Svar på två motioner - Värna flyghistoriken i Riksten Friluftsstad (FP) samt Utan historia - ingen framtid (TUP)
(KS/2011:408, KS/2011:387)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionerna är besvarade.
Reservationer

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

Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-10-27 § 176 en motion – Värna flyghistoriken i Riksten Friluftsstad.
Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att ”uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i utvecklingen av Riksten friluftsstad bejaka områdets
flyghistoria så att historien kan bevaras på bästa möjliga sätt till eftervärlden”.
Vid samma sammanträde § 176 väckte Pierre Blankenburg (TUP)
en motion – Utan historia – ingen framtid. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen, att i
samarbete med Riksten Friluftsstad AB och F18 Kamratförening, bereda
plats för ett minnesmonument (J 35 Draken) i enlighet med motionens
anda”.
Sammanfattning

Riksten har en spännande historia – från forntid till nutid – som kommunen
tillsammans med andra aktörer har arbetat aktivt med att lyfta fram. På området finns en promenadstig med historiska skyltar, en skrift om områdets
historia har tagits fram och namn på vägar och kvarter har valts bland annat
med utgångspunkt från områdets historia. Riksten Friluftstad AB (RFAB)
har köpt ett större parti av den bok om flygets historia på Riksten, som kamratföreningen har tagit fram, för att dela ut dessa till dem som flyttar in i
området.
Flera byggnader från flygepoken kommer att bevaras. Flygflottiljens kaserner finns kvar, numera ombyggda till studentlägenheter. Kanslihuset ska bevaras och exteriören skyddas. Diskussioner pågår även mellan Riksten Friluftsstad AB (RFAB) och F18s kamratförening om att inrätta ett ”minimuseum” i det gamla flygledartornet, på kanslihusets tak. I den nya bebyggelsen har områdets historia som flygfält lyfts fram i den konstnärliga utsmyckningen på förskolan Nova och i utformningen av utemiljöerna på
Rikstens nya skola.
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Kommunen har ställt sig positiv till kamratföreningens intresse av att sätta
upp Drakenplanet. Diskussioner har förts med föreningen och med RFAB
som markägare under flera år. RFAB har i dessa diskussioner lovat ett bidrag på 350 000 kr för att sätta upp Draken-planet. RFAB har även tillhandahållit lokaler för både själva arbetet med flygplanet och föreningens verksamhet. Kommunen har tidigare utlovat 50 000 kr i bidrag till restaureringen, varav ca 20 000 kr har betalats ut. Kommunen har också gett löfte om att
stå för det framtida underhållet av planet, under förutsättning att planet placeras i Riksten. Vid ett möte under sommaren lovade kommunstyrelsens
ordförande att i kommunstyrelsen pröva ett kommunalt bidrag motsvarande
RFABs utlovade bidrag. Föreningen har dock inte återkommit efter det mötet.
När det gäller placeringen av flygplanet har flera alternativ tidigare studerats. För kommunen och markägaren har det varit viktigt att hitta en plats
som kan anses förenlig med den framväxande friluftsstaden. Den plats som
har ansetts mest lämplig har varit i södra delen mot Rikstens gård. Även
kamratföreningen har accepterat den placeringen. Det är utifrån den platsen
diskussioner har förts under senare år.
Nu har istället ett avtal tecknats mellan kamratföreningen och RFAB om att
flytta flygplanet till Österlens flygmuseum. På så vis kan flygplanet hamna i
ett sammanhang med andra flygmaskiner. Nedmontering av planet pågår
och planet kommer att flyttas under november månad 2011.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till både Folkpartiets och Tullingepartiets
motion, bilaga.
Karin Pilsäter (FP) yrkar bifall till Folkpartiets motion.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ta ställning till en motion i taget. Kommunstyrelsen godkänner också att ordföranden ställer förslagen till beslut
mot varandra.
Folkpartiets motion: Bifall eller besvarad
Tullingepartiets motion: Bifall eller besvarad.
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§ 258
Sponsringsersättning för IFK Tumba Handboll
(KS/2011:341)
Beslut

Kommunstyrelsen ger en utökad sponsring till IFK Tumba Handboll om totalt 300 000 kronor.
Medlen tas ur anslaget för kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen avslår föreningens framställan om utökad kommunal
borgen.
Sammanfattning

IFK Tumba HK:s herrlag säkrade avancemang till handbollens elitserie för
säsongen 2011-2012. IFK Tumba HK:s herrlag är för närvarande det enda
elitlaget i Botkyrka inom en större lagidrott. Det finns ett värde för Botkyrka
att ha elitverksamhet som stärker kommunens varumärke och bilden av
Botkyrka, samt för att fungera som förebilder för unga utövare.
Idrottshuset i Tumba blev inte godkänt som arena för elitseriespel på grund
av handbollsförbundets krav på antal publikplatser. Lösningen blev att hyra
Eriksdalshallen på Södermalm, från Stockholms stad. Att hyra Eriksdalshallen kostar ca 20 000 kronor per match, vilket på en säsong med 16 hemmamatcher innebär en kostnad på 320 000 kronor. IFK Tumba handboll har ansökt hos Botkyrka kommun om en utökad sponsring för att klara dessa kostnader.
Botkyrka kommun vill erbjuda ett tillfälligt ökat sponsringsstöd med 300
000 kronor för att möjliggöra för IFK Tumba Handboll att klara av att spela
i Eriksdalshallen. I gengäld åtar sig IFK Tumba HK att aktivt arbeta med att
stärka bilden av Botkyrka.
IFK Tumba Handboll har även gjort en framställning om utökad borgen för
lån som föreningen vill ta upp. Kommunstyrelsen avslår föreningens framställan om en utökad kommunal borgen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-16.
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§ 259
Slagsta Strand - Programuppdrag (KS/2011:417)
Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag till detaljplaneprogram för bostadsbebyggelse vid Slagsta strand.
Kommunstyrelsen fastställer budget för programskedet till 1 000 000 kronor
som finansieras genom kommande byggrätter i området och belastar därmed
exploateringsbudgeten.
Sammanfattning

Slagsta strand är i kommunens översiktsplan utpekat som ett förändringsområde för bostäder och verksamheter. Här finns förutsättningar för att utveckla en attraktiv stadsdel genom att komplettera med bostadsbebyggelse
och utveckla verksamhetsområdena. Vattenkontakten och det goda trafikläget gör att området kan utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder,
handel, arbete och rekreation.
Programarbetet ska bygga vidare på det värde som marinan utgör för området och samtidigt hantera konkurrerande markanvändningsbehov för vinterförvaring av båtar. En utveckling av Slagsta strand ska även stärka allmänhetens tillgänglighet till området. Det gäller att förverkliga målsättningar
med Mälarpromenaden, men också att genom bebyggelsens struktur och
med en utveckling av viktiga stråk överbrygga barriärer till de omgivande
stadsdelarna Hallunda och Fittja i Botkyrka och till Vårby i Huddinge.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-02.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-11-09 § 57.
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§ 260
Tullinge torg - planuppdrag (KS/2011:440)
Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Tullinge torg.
Sammanfattning

Uppdraget om ett ”Idéhus” i Tullinge har sin grund i en flerårig diskussion
om en brist på mötesplatser i centrala Tullinge. Förslag om kulturhus, möteslokaler med mera har förts fram i motioner och medborgarförslag. I Tullinges utvecklingsprogram, som kommunfullmäktige antog 2010, lyftes att
idén att ”samla kommunens mer publika befintliga utbud” bör prövas. Diskussionen om ett ”Idéhus” i Tullinge tar också sin utgångspunkt i konceptet
Idea Store, som handlar om att utifrån platsens förutsättningar och en dialog
med områdets medborgare ta fram ett verksamhetsinnehåll som innebär att
ett antal verksamheter, såsom bibliotek, medborgarservice, möteslokaler
med mera samlas under samma tak. Flera lyckade exempel finns i bland annat London.
Kommunfullmäktige lämnade i Flerårsplan för 2012-2015 ett uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att i samråd med berörda förvaltningar ta
fram ett lokalprogram för ett kulturhus i Tullinge till den 31 oktober 2011.
Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har
meddelat att de kommer att kunna presentera ett förslag till lokalprogram i
december 2011. Det möjliggör en hantering via kultur- och fritidsnämnden
och klimat- och planeringsberedningen inför kommunstyrelsen i februari.
Lokalprogrammet utgör sedan grunden för uppstart av ett idéarbete kring utformning av byggnaden och som underlag för detaljplanen. Lokalprogrammet klargör också de ekonomiska konsekvenserna för kultur- och fritidsnämnden som behöver hanteras i kommande flerårsplan.
Den politiska majoriteten ser positivt på den privata centrumägarens intresse
att medverka i projektet. Ett samarbetsavtal med ägaren till centrum behöver
träffas för att reglera utgångspunkter och fördelning av ansvar i det vidare
arbetet.
För att möjliggöra byggnation av ett ”Idéhus” med en placering i den nordvästra delen av Tullinge torg krävs en ändring av detaljplanen. Ägaren till
centrum vill även pröva utveckling av bostäder ovanpå den fristående livsmedelsbutiken. Planarbetet bör begränsas till det beskrivna området. Planarbetet bedöms kunna vara avslutat i juni 2013. Arbetet ska ha ambitionen att
långsiktigt stärka Tullinge torg som mötesplats. Detaljplanen bör även ta sin
utgångspunkt i det program för utveckling av centrala Tullinge som godkändes 2003. Dialogen under planprocessen ska samordnas med dialogen
kring utveckling av ”Idéhuset”. Planarbetet finansieras enligt kommunens
taxa för plan- och bygglovverksamheten.
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-17.
Yrkande

Jill Melinder (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M) med flera, bilaga.
Karin Pilsäter (FP), bilaga.
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§ 261
Förslag till ny organisation för kommunledningsförvaltningen (KS/2011:427)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny organisationsstruktur för
kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning

Från årsskiftet 2011/2012 planeras en omorganisation av kommunledningsförvaltningen (klf). De nuvarande tre enheterna blir åtta. Klf utökas också
med cirka 10 personer i och med att ett antal strategiska och taktiska tjänster
flyttas över från serviceförvaltningen. Lokalerna på plan fyra i kommunhuset kommer att moderniseras för att bättre passa en modern och effektiv organisation.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i två tjänsteskrivelser
2011-11-15 – en kortfattad med förslag till beslut och en mer utförlig.
Yrkande

Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 262
Nya rutiner för upphandling av tolkar till tolkförmedlingen
(KS/2011:431)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att anskaffning av tolkar till tolkförmedlingen
sker enligt följande prioriteringsordning:
1. Avrop (beställning) av tolktjänster från ramavtal för de största språken
2. Direktupphandling av tolktjänster för de mindre språken
3. Anlita arvoderade tolkar
Sammanfattning

Tolkförmedlingens anskaffning av tolkar uppfyller inte de krav som ställts i
lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528), enligt den revisionsrapport som genomfördes hösten 2010. Kommunstyrelsen gav därför serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya rutiner för anskaffning av
tolkar till serviceförvaltningens tolkförmedling och att återrapportera förslaget till kommunstyrelsen.
Efter att ha utrett frågan föreslår serviceförvaltningen att tolkar anskaffas
enligt ovanstående prioriteringsordning.
Serviceförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-10-21.
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§ 263
Strategi för eSamhälle - antagande (KS/2011:283)
Beslut

Komunstyrelsen antar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi
för eSamhället.
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-03 som Botkyrka kommuns svar till SKL.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under våren 2011 beslutat om
en ny strategi för eSamhället som pekar ut övergripande mål och visar vilket
arbete som behöver göras gemensamt. Begreppet eSamhället betyder att vi
lever i en tid där internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden med en väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Esamhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-11.
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§ 264
Användning av sociala medier kopplat till dialogforum
(KS/2011:411)
Beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar dialogforums ledamöter att vara aktiva
på sociala medier genom att själva twittra och delta i olika grupper på
Facebook.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast
januari 2012 erbjuda dialogforum en utbildning i sociala medier som stöd
för dess ledamöter att vara aktiva där.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att efter genomförd utbildning i sociala medier erbjuda stöd till dialogforum för att
komma igång med aktiviteter i sociala medier.
Sammanfattning

Sociala medier kan utgöra ett viktigt komplement till den dialog som förs
mellan förtroendevalda och invånare på dialogforums fysiska möten. En
viktig utgångspunkt är att delta i de grupper och sammanhang där våra
medborgare är, snarare än att lägga upp egna sidor och lägga resurser på att
locka besökare till dem. Därför är det viktigt att dialogforums ledamöter är
aktiva i sociala medier genom att bevaka twitter och själva twittra, samt genom att delta i befintliga facebookgrupper.
Sociala medier är främst ett forum för samtal och dialog, men kan när det
gäller information och marknadsföring också användas som ett komplement
till kommunens webbplats. Ett effektivt sätt att informera om och marknadsföra exempelvis dialogforum kan vara att vara aktiv i de diskussioner som
förs på twitter och Facebook. Där kan man länka till områdessidorna på
www.botkyrka.se och på så sätt bidra till att locka besökare till kommunens
webbplats och göra områdessidorna kända.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-10-20.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2011-11-04 § 45.
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§ 265
DigiDel - deltagande i nationell kampanj för digital delaktighet (KS/2011:375)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunen deltar i kampanjen Digidel för
ökad digital delaktighet bland kvinnor och män i Botkyrka. Kampanjen ska
genomföras i partnerskap med studieförbund och andra lokalt verksamma
aktörer.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för förvaltningarnas deltagande i kampanjen och därefter tillsammans med sina samverkanspartners fastställa ett kvantitativt mål
för kampanjen och de medverkande organisationerna i Botkyrka 2012-2013.
Sammanfattning

Den nationella kampanjen Digidel för ökad digital delaktighet startade i början av 2011 i Sverige och löper fram till utgången av 2013. Ett antal myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i samhället är med i kampanjen. Målet för kampanjen är ökad ”digital delaktighet” hos minst
500 000 av de cirka 1,5 miljon människor i Sverige som idag sällan eller
aldrig använder datorer och/eller Internet.
Digidel-kampanjen bygger på att anslutna partner formulerar egna åtaganden och använder egna resurser för att uppfylla dessa. Eventuellt kommer
Botkyrka att få del av extern tilläggsfinansiering, men det kan inte uteslutas
att det kan uppstå behov av ytterligare intern finansiering med som mest 300
000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-10-12.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2011-11-04 § 44.
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§ 266
Svar på revisionsskrivelse - Privata medel (KS/2011:328)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-03 som svar på revisionsskrivelsen ”Privata medel” (medel
som tas om hand för annans räkning).
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har Komrev, inom PricewaterhouseCoopers,
granskat hanteringen av privata medel. Syftet med granskningen var att besvara revisionsfrågan: Finns ändamålsenliga regler för hantering av privata
medel och är den interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig?
Revisorernas granskning och rekommendationer riktar sig främst till vårdoch omsorgsnämnden, men två förbättringsområden gäller kommunstyrelsen. Det gäller dokumentation av redovisningssystemet och redovisning av
privata medel i årsredovisningen.
Den del av revisionsgranskningen som rör vård- och omsorgsnämnden besvaras av nämnden själv.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-03.
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§ 267
Svar på revisionsskrivelse - Utlämnade lån (KS/2011:329)
Beslut

Kommunstyrelsens lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2011-11-15 som svar på revisionsrapporten avseende utlämnade lån.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under
2012 ta fram riktlinjer för utlåning avseende gatukostnadsersättningar och
anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av kommunens hantering av utlämnade lån. Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten i stort sett bedrivs på ett tillfredsställande sätt. PwC lämnar dock några rekommendationer som rör beloppsgränserna för utlämnade lån, beslutsprocessen och hanteringen av reverser
och pantbrev.
Kommunledningsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse 2011-11-15 kommenterat de förslag till åtgärder som lämnas i rapporten och redovisat vilka
åtgärder som kommer att vidtas.
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§ 268
Svar på revisionsskrivelse - Organisation och beredskap
för extraordinära händelser (KS/2011:115)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-09 som svar på revisionsskrivelsen ”Organisation och beredskap för extraordinära händelser”.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har Komrev, inom PricewaterhouseCoopers, genomfört en granskning av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen i huvudsak har
en ändamålsenlig organisation och beredskap för extraordinära händelser utifrån de krav som gäller inom området. Man gör också bedömningen att
kommunstyrelsen, utifrån de synpunkter som lämnades i tidigare revisionsrapport, har utvecklat sin krishantering.
Samtidigt finner revisorerna att vissa förbättrande åtgärder bör vidtas:
-

antalet skilda policydokument inom säkerhetsområdet ger ett spretigt intryck
utarbeta en utbildnings- och övningsplan
utveckla internbudget och kostnadsfördelning kring krishanteringen
infordra dokumentation gällande förstudie om egen larmcentral, utförd
2008.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisorernas synpunkter
och redovisar i tjänsteskrivelse 2011-11-09 vilka åtgärder som kommer att
vidtas.
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§ 269
Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram - Kunskapsregion Stockholm (KS/2011:266)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-11-15 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande över
”Kunskapsregion Stockholm”.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har genom Tillväxt och regionplaneutskottet låtit
ta fram ett regionalt handlingsprogram – ”Kunskapsregion Stockholm” –
och remitterat det till bland andra Botkyrka kommun. Vi ser positivt på att
ett handlingsprogram blir framtaget, men saknar frågorna som rör en breddad rekryteringsbas för högre utbildning, det vill säga förmågan att bättre ta
tillvara talanger och kompetenser i hela regionen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-15.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2011-11-08 § 32.
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§ 270
Svar på remiss - Förstudie Spårväg syd (KS/2011:340)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse till AB Storstockholms Lokaltrafik som kommunens yttrande över
Förstudie Spårväg syd.
Sammanfattning

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tagit fram en förstudie för Spårväg
syd. Syftet är att klarlägga förutsättningar för en bättre kollektivtrafik i stråket Flemingsberg-Masmo-Skärholmen/Kungens kurva-Fruängen-Älvsjö.
Slutsatsen i förstudien är att en spårvägslösning inte är motiverad ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv utan att en förbättrad busstrafik är intressantast. Södertörnskommunerna har tillsammans med Stockholms stad tagit
fram ett gemensamt yttrande som redovisar varför spårvägslösningen är
bättre:
4.
5.
6.

Skapar attraktivitet
Knyter samman regionala kärnor, pendeltåg och tunnelbana bättre
Stimulerar utvecklingen av de regionala stadskärnorna Flemingsberg
och Skärholmen/Kungens kurva
7. Erbjuder ett långsiktigt hållbart resande
8. Stärker sammanhållningen
9. Förbättrar tvärförbindelserna
10. Minskar sårbarheten i kollektivtrafiken
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-01.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-11-09 § 60.
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§ 271
Svar på remiss - Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket (KS/2011:346)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
yttrande 2011-11-03 § 40 som remissvar över departementsskrivelsen Ds
2011:31 Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Kommunstyrelsen kompletterar remissvaret med att ännu tydligare poängtera att Botkyrka kommun är positiv till samarbete mellan kommuner för att
lösa uppgiften om samhällsorientering.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått departementsskrivelsen Ds 2011:31 Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket för yttrande. I skrivelsen
föreslår regeringen en utvidgning av kommunernas befogenheter när det
gäller samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enligt förslaget
ska en kommun ges möjlighet att ingå avtal med en annan kommun om att
samhällsorientering kan utföras av den andra kommunen. Verksamheten
som avtalet gäller får drivas utan sådan anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över ärendet
2011-11-03 § 40.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-08.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2011-11-08 § 31.
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§ 272
Svar på remiss - Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen (KS/2011:378)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse till AB Storstockholms Lokaltrafik som kommunens yttrande över
”Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen”.
Sammanfattning

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tillsammans med Stockholms stad
tagit fram första etappen av en strategi för en långsiktig satsning på kollektivtrafiken. I en andra etapp kommer SL att arbeta vidare med en strategi för
hela länet.
Den första etappen i strategin syftar till att lägga fast huvudprinciper för en
satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik i Stockholmsregionens centrala
del. Södertörnskommunerna har tillsammans tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande som redovisar att:
1. kollektivtrafiksatsningar behöver utgå från prioriteringar i den gemensamma regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
(RUFS 2010)
2. kollektivtrafikens andel av resandet behöver öka i hela regionen
3. spårtrafiksatsningar behöver också ske i hela regionen
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-16.
Klimat- och planeringsberedningen har fått muntlig information om ärendet
2011-11-09 § 63.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-28

§ 273
Samrådsyttrande - Förstudie Hågelbyleden (KS/2011:418)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-11-15 till Trafikverket som kommunens yttrande över ”Förstudie väg
258 Hågelbyleden”.
Sammanfattning

Trafikverket har tagit fram en förstudie för Hågelbyleden som det nu är möjligt att yttra sig över. För Botkyrka är det viktigt att staten upprätthåller sitt
ansvar för länsvägarna på ett sådant sätt att det medger utveckling av kommunen. Kommunen vill också gå ett steg till med trafiklösningarna i centrala
Tumba, i ett samarbete med Trafikverket. Kommunen vill dessutom inleda
en process med Trafikverket för att komma fram till en gemensam prioriteringsordning för att förbättra korsningarna längs hela Hågelbyleden.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-15.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-11-09 § 59.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-28

§ 274
Samrådsyttrande - Översiktsplan för Södertälje kommun
(KS/2011:343)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2011-11-15 till Södertälje kommun som kommunens samrådsyttrande över
”Framtid Södertälje – förslag till ny översiktsplan 2012”.
Sammanfattning

Södertälje kommun tar fram en ny översiktsplan och vi kan nu lämna ett
samrådsyttrande.
I huvudsak ligger Södertäljes förslag väl i linje med Botkyrkas översiktsplanering. I ett nästa steg behöver kommunerna tillsammans överväga vilken
funktion väg 225 ska få och hur stråket längs vägen ska utvecklas. Detta är
en fråga som diskuteras i Botkyrkas pågående översiktsplanearbete och en
fråga att återkomma till vid kommande samråd om vår nya översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-11-15.
Klimat- och planeringsberedningen har fått muntlig information om ärendet
2011-11-09 § 64.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-28

§ 275
Anmälningsärenden (KS/2011:61, KS/2011:44)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapporter per 31 oktober 2011, dnr KS/2011:61.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2011-10-07, dnr
KS/2011:44.
Protokoll från extra sammanträde med personalutskottet 2011-10-31.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2011-11-04.
Protokoll från sammanträde med arbets- och näringslivsberedningen
2011-11-08.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2011-11-09.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-28

§ 276
Delegationsärenden (KS/2011:178)

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 oktober 2011, dnr KS/2011:178)
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.15
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
Nakamura Lindholm Karin, led
Olsson Bosse, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Köse Serkan, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Christina, ers
Strömberg Therese, ers
Gahnström Dan, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Petja Svensson (M)
Yngve R K Jönsson (M)
Christina Lundgren (M)

X

Karin Pilsäter (FP)

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

Datum: 2011-11-28, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kommunstyrelsen
2011-11-28

247 Elin Asplund från Samordningsförbundet - Finsam berättar om verksamheten
BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
248 Tunnelbanedepå Norsborg - exploateringsavtal och antagande av detaljplan
249 Loviseberg II - exploateringsavtal och antagande av detaljplan
250 Södertörns renhållningsverk (SRV) - ändringar i renhållningstaxan för år 2012
251 Ändringar i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
252 Uppdragstaxa för kart- och mätverksamheten 2012
253 Avgift och föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i Botkyrka kommun
254 Svar på motion - Angående att uppmärksamma medborgarinitiativ (S)
255 Svar på motion - Kvalitetsupphandling av del av hemtjänstorganisationen i Botkyrka (M)
256 Svar på motion - Gör Mötesplats Tumba tillgängligt för bland annat personer
med funktionshinder (FP)
257 Svar på två motioner - Värna flyghistoriken i Riksten Friluftsstad (FP) samt Utan
historia - ingen framtid (TUP)
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
258 Sponsringsersättning för IFK Tumba Handboll
259 Slagsta Strand - programuppdrag
260 Tullinge torg - planuppdrag
261 Förslag till ny organisation för kommunledningsförvaltningen
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BOTKYRKA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen
2011-11-28

262 Nya rutiner för upphandling av tolkar till tolkförmedlingen
263 Strategi för eSamhälle - antagande
264 Användning av sociala medier kopplat till dialogforum
265 DigiDel - deltagande i nationell kampanj för digital delaktighet
266 Svar på revisionsskrivelse - Privata medel
267 Svar på revisionsskrivelse - Utlämnade lån
268 Svar på revisionsskrivelse - Organisation och beredskap för extraordinära händelser
269 Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram - Kunskapsregion Stockholm
270 Svar på remiss - Förstudie Spårväg syd
271 Svar på remiss - Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket
272 Svar på remiss - Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 - centrala delen av
Stockholmsregionen
273 Samrådsyttrande - Förstudie Hågelbyleden
274 Samrådsyttrande - Översiktsplan för Södertälje kommun
275 Anmälningsärenden
276 Delegationsärenden
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2011-11-28
Ärende 249 Loviseberg II (KS/2011:436, KS/2011:416)
Moderaterna har, vid samtliga exploateringar vid Loviseberg, påpekat problemen
som logistikverksamheterna och den tunga trafiken för med sig för området mellan
Tumba och Alby. Redan idag så uppmäts höga halter av luftföroreningar i Albydalen.
Redan idag så fungerar inte trafikapparaten tillfredsställande vid flera tidpunkter på
dygnet mellan Huddingevägen (väg 226) och E4:an.
När ytterligare fordonsmängder ska in och ut vid rondellen vid Tunaberg så kommer
det förstås att ytterligare bidra till en försämrad funktionalitet på sträckan. Det är av
stor vikt att Hågelbyleden (väg 258) kan komma att breddas och avlastas i samband
med planerade nyexploateringar kring Hågelbyparken samt på Eriksbergs
industriområde.
Kommunen tecknade dock redan 2009 ett samarbetsavtal med DeLaval som rör
området ifråga. Det är samtidigt naturligtvis bra att kommunen blir berikad med fler
företag och fler arbetstillfällen.
Detta måste dock alltid ställas mot de konsekvenserna som de ökade trafikmängderna
av tung typ för med sig. Vi skulle föredra att mer arbetsintensiva (och mindre
transportintensiva) företag etablerade sig i vår kommun. Men om det är
logistikföretagen som är de främsta intressenterna idag så handlar valet om någonting
annat. Vi skulle därför hellre verka för att den typen av exploateringar i sådant fall
skulle ske i närmare anslutning till E4:an.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Petja Svensson

Christina Lundgren

YRKANDE

Svar på motion – Angående att uppmärksamma medborgarinitiativ (S)
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
2. Samt att även motioner som bifallits och som lett till en fysisk förändring ska
uppmärksammas med en skylt
Motivering
Folkpartiet instämmer i motionens förslag till fullo. Det är en bar idé att medborgarinitiativ
som bifallits utmärks med någon form av skylt när de leder till fysisk förändring.
Vi tycker dock att även motioner som är bifallna i kommunfullmäktige borde
uppmärksammas med någon form av skylt. Motioner är också en form av medborgarinitiativ
och bör därför också få samma uppmärksamhet om de bifalls och leder till en fysisk
förändring som medborgarförslag.

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2011-11-28
Ärende 257 Svar på två motioner – Värna flyghistoriken i Riksten Friluftsstad
(FP) samt Utan historia – ingen framtid (TuP) (KS/2011:408,
KS/2011:387)
Vi moderater har sedan länge drivit linjen att flyghistoriken på F18 bör synliggöras
och på ett bra sätt bevaras i och med exploateringarna ute på Riksten.
Friluftsstaden Riksten byggs i etapper på den plats flygflottiljen F18 tidigare låg.
Flygflottiljen var, under större delen av det kalla kriget på 1900-talet, en mycket
viktig försvarslinje för att skydda huvudstaden vid ett angrepp från främmande makt.
Många Botkyrkabor har en särskild koppling till flottiljen, andra bör kunna se att vi, i
vår kommun, har haft en av Sveriges viktigaste försvarsanläggningar.
De styrande i Botkyrka, S+V+MP, gav redan 2003 ett löfte till F18 Kamratförening
att de, vid Rikstens friluftsstad, skulle få möjlighet att uppföra ett restaurerat Saab
J35 Draken. När planet efter flera års restaurering blev färdigt för uppförande, så lät
majoriteten planet försvinna till Österlen.
Vi anser att det, för kommande generationer, är viktigt att kunna berätta vad F18 var
för något och vilken funktion det hade för att försvara Sverige. Kunskaperna om, och
minnena kring, Sveriges roll och utsatthet under kalla kriget, anser vi vara alldeles för
viktiga för att bara raderas från Tullinges landskap. Vi ville att det restaurerade
flygplanet skulle placeras där F18 en gång låg. I anslutning till den platsen borde den
minnessten över dem som stupat vid flygflottiljen kunna placeras.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla respektive motions att-satser.

Jimmy Baker (M)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2011-11-28
Ärende 260 Tullinge Torg -planuppdrag (KS/2011:440)
Vi vet alla att det här handlar om att majoriteten vill bygga ett kulturhus i Tullinge,
främst för att majoriteten själva vill detta. I ordförandeförslaget döper man dock om
från tjänsteskrivelsens kulturhus till det nya ”idéhus”. Tullingeborna har tillfrågats
om detta vid ett tillfälle vid ett välbesökt dialogforum. En klar majoritet av dem som
var där var negativa till ett kulturhus. Men våra olika dialogforas representativa
bristfällighet är något som inte minst vi Moderater brukar påpeka.
Vi är därför inte säkra på om ett kulturhus/idéhus är det som för det första behövs i
Tullinge C, eller om det för det andra är särskilt efterfrågat av Tullingeborna. Det
finns enligt uppgift andra lokaler i Tullinge som skulle kunna användas för liknande
verksamheter. Detta, med alternativa lokaler framför en nybyggnation, är en väg som
åtminstone borde prövas ordentligt, om vi nu ska ha ett sådant hus.
Konceptet kring det som ett idéhus beskrivs vara, kan dock komma att vara positivt,
då tanken är att det är områdets medborgare som ska få vara med och utforma
verksamheterna och utbudet.
Det som dock är positivt i ordförandeförslaget är att det även öppnar upp för en
kollektivtrafiknära förtätning i Tullinge C, i samarbete med den privata
centrumägaren. Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss
positiva till, såväl i Tullinge som i övriga kommunen.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Petja Svensson

Christina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE

Tullinge torg - planuppdrag
I detta tidiga skede så ställer sig Folkpartiet bakom planuppdraget i rubricerat ärende. Men det
innebär inte att vi bejakar ett kulturhus som innebär ökade utgifter

