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§ 30
Svar på interpellation – Förekommer månggifte och
barnäktenskap i kommunen? (M), KS/2017:786
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1219 § 262 en interpellation till socialnämndens ordförande – Förekommer
månggifte och barnäktenskap i kommunen?
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.
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§ 31
Svar på interpellation – Spelmissbruk i Botkyrka kommun
(KD), KS/2018:41
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Aram El Khoury (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201801-25 § 25 en interpellation till socialnämndens ordförande – Spelmissbruk
i Botkyrka kommun.
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.
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§ 32
Svar på interpellation – Sexuella trakasserier och övergrepp i skolorna (M), KS/2018:52
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Gül Alci (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-25 §
25 en interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Sexuella trakasserier och övergrepp i skolorna.
Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) besvarar interpellationen.
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§ 33
Fastställande av antal mandat i kommunfullmäktige och
resurser i form av politiska sekreterare i Botkyrka kommun
(KS/2018:32)
Beslut

1. Antal mandat i kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden
2018-2022 vara 75 stycken.
2. Antal ersättare i kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden
2018-2022 vara hälften av det antal mandat som varje parti erhåller.
3. Tilldelning av resurser i form av politiska sekreterare ska från och med
mandatperioden 2018-2022 ske enligt följande:
‐
‐
‐
‐
‐

Partier som tilldelas 3-4 mandat i kommunfullmäktige har rätt till
resurser i form av en halvtidstjänst politisk sekreterare.
Partier som tilldelas 5-17 mandat i kommunfullmäktige har rätt till
resurser i form av en heltidstjänst politisk sekreterare.
Partier som tilldelas 18 mandat eller fler i kommunfullmäktige har
rätt till resurser i form av två heltidstjänster politisk sekreterare.
Det parti som innehar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande har därutöver rätt till resurser i form av en heltidstjänst politisk sekreterare för samordning av den politiska ledningen.
Partierna får även disponera resurserna på annat sätt, t.ex. genom
att förstärka vissa ordförandearvoden.

4. Tillkommande kostnader under år 2019 om 2 980 700 kronor hanteras i
samband med budgetberedningen för år 2019.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
5. Tillkommande kostnader under år 2018 om 95 000 kronor hanteras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 29 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun är en expansiv kommun som haft en betydande befolkningstillväxt under de senaste decennierna. Kommunfullmäktige, kommunens
högsta beslutande organ med representanter direkt valda av kommunens invånare, har dock haft samma antal ledamöter sedan år 1973.
För att skapa bättre förutsättningar för politisk representation och möjligheter för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt genom förtroende-
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mannauppdrag i fullmäktige föreslås antalet ledamöter i fullmäktige öka
från 61 till 75 stycken från och med mandatperioden 2018-2022. Antalet ersättare föreslås som idag vara häften av det antal mandat som varje parti erhåller. De politiska resurserna i form av partistöd, stöd till politiska ungdomsförbund och stöd i form av politiska sekreterare föreslås även förstärkas.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Jimmy Baker (M), Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L)
och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Fastställande av antal mandat i kommunfullmäktige och resurser
i form av politiska sekreterare i Botkyrka kommun

Partierna har under många år tappat medlemmar samtidigt som förtroendet för politiken i Botkyrka
är lågt enligt kommunens egen medborgarundersökning. I Stockholms län var Botkyrka den
kommun där minst andel utnyttjade sin rösträtt i senaste kommunalvalet.
Att en del av fullmäktiges ledamöter sällan deltar i debatterna är givetvis en fråga för de olika
partigrupperna. Men vi i Tullingepartiet menar att det finns bättre sätt att skapa förutsättningar för
politisk representation jämfört med att utöka kommunfullmäktige.
Med en kommundelning skapas två nya kommuner: Tullinge kommun och nya Botkyrka kommun.
Eftersom att båda kommunerna blir mindre ökar politikertätheten samtidigt som representationen
förbättras. Forskning visar även att mindre enheter fungerar bättre ur gemenskapssynpunkt jämfört
med större enheter.
Avslutningsvis vill vi betona att det råder en situation med stora besparingskrav på kommunens
verksamheter. Inte minst skolan har en stramt tilltagen budget. Att i detta läge satsa ytterligare
skattepengar på politiken är inte en rimlig prioritering.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut
Anders Thorén (TUP)
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§ 34
Justering av investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021
(KS/2017:91)
Beslut

Kommunfullmäktige ombudgeterar investering vård- och omsorgsboende
med totalbelopp 148 miljoner kronor från startår 2020 till startår 2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 30 lämnat ett förslag till beslut.
I Mål och budget för 2018 med plan för 2019 – 2021 är ett vård- och omsorgboende definierat i planen med startdatum 2020. Investeringen återfinns under tekniska nämnden och är planerad enligt följande:
Beslutad
Investeringsprojekt
Ack. utfall
totalkalkyl
beslutade till och med 2017
dec. 2017
(tkr)
Vård- och omsorgsboende

2018

2019

-144 000

2020

-5 000

Ny
2021 totalbudg
et
-70 000

-148 000

Ev. TB

-4 000

Tilläggsbudget beslutades i samband med budget och totalbudget uppgår nu
till 148 miljoner kronor.
I samband med strukturplan Storvreten – antagande § 158, kommunfullmäktige 2017-09-28 beslutade kommunfullmäktige i punkt 4 att ge tekniska
nämnden i uppdrag att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Tekniska nämnden har erhållit uppdraget men behöver för att påbörja arbetet med ett vård- och omsorgsboende i Storvreten säkerställa finansieringen.
Placeringen av vård- och omsorgsboendet i Storvreten kommer att kräva en
förändring av detaljplanen. För att starta en förstudie och hinna ändra detaljplanen behöver medel finnas beslutade för ianspråktagande redan 2018 för
ett färdigställande 2020-2021. Tekniska nämnden har tillsammans med
vård- och omsorgsnämnden gjort en bedömning att 10 miljoner kronor behöver ianspråktas 2018 och resterande belopp under produktionstiden 2020
– 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att investeringsbudgeten 2018 och planen för 2019 – 2021 förändras gällande vård- och omsorgsboendet enligt nedan:
Investeringsprojekt beslutade Beslutad
Ack. utfall
totalkalkyl
till och med 2017 inkl
dec. 2017
(tkr)
tillägsbudget
Vård- och omsorgsboende

-148 000

2018

-10 000

2019

2020

-70 000

Ny
2021 totalbudg
et
-68 000

-148 000

Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att förändringen av
investeringsbudgeten inte kommer att påverka Botkyrka kommuns ekonomi
nämnvärt utifrån förändringen.
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Motivering

I Botkyrka har vi nu den högsta byggtakten sen miljonprogrammet. Med
mål om 4000 bostäder fram till 2020 vill vi att alla Botkyrkabor ska hitta en
bostad som passar deras livssituation och samtidigt bryta bostadssegregationen. Vi behöver också särskilt boende för äldre och därför väljer
vi att öka processfarten för vård- och äldreomsorgsboende, för att möta upp
det behov som finns i kommunen idag. Vi vill ge alla våra äldre trygghet
hela livet och det gör vi nu genom att handla snabbt.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 35
Avtal för 2018 med Upplev Botkyrka AB (KS/2017:778)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Upplev Botkyrka AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 31 lämnat ett förslag till beslut.
I enlighet med uppdragsavtal för 2017 har Upplev Botkyrka AB med hjälp av
kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, under 2017 gjort en uppdelning av bolagets verksamhet och ekonomi utifrån kommunens medborgarprocesser. Utifrån uppdelningen har det tagits fram förslag på förtydligade mål och uppdrag inför
uppdragsavtal 2018. Avtalet för 2018 överensstämmer i allt väsentligt med
avtalet för 2017. Se närmare förändringar i det bifogade avtalet.
Nuvarande uppdragsavtal löpte ut den 31 december 2017 och ska således
förnyas. Det nya avtalet föreslås gälla för ett år, med anledning av bland
Annat att nya förslag till styrdokument för bolaget ska tas fram under 2018.
Styrelsen för bolaget har godkänt det nya avtalet.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2018 uppgår till 25 162 000 kronor.
Ersättningen har räknats upp med de procentsatser som tillämpas gentemot
kommunens nämnder (cirka 2,3 procent). Bolaget har liksom de kommunala
nämnderna fått en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två
procent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
2018-01-15.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 36
Antagande av detaljplan för Tumba Skog (KS/2018:60)
Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Tumba skog i Tumba.
Deltar ej

Benita Hägg (C) deltar ej i beslut.
Reservationer

Ledamöter för (MP), (TUP), (SD) och Bengt Kring (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 32 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på cirka 550
naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station. Förslaget innefattar
lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre
våningar. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och
ansluter till KP Arnoldsons väg. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk
med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2018-01-23, § 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärende i tjänsteskrivelse 201710-17.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Björn Pettersson (S), Mats Einarsson (V) och Youbert
Aziz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Yngve RK Jönsson (M) och Stig
Bjernerup (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Ali Khalil (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Östen Granberg (SD) och Robert Stenkvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Per Börjel (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Anders Thorén (TUP) yrkar
i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Bengt Kring (M) yrkar på att ärendet återremitteras.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremitteringsyrkande mot
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordföranden ställer sedan
avslagsyrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Benita Hägg (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Voteringen utfaller med 41 jaröster och 18 nejröster och 2 avstår. Därmed
har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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2018-02-05
Ärende 32

Antagande av detaljplan Tumba Skog (KS/2018:60)

Efter flera år finns nu äntligen ett förslag till detaljplan för Tumba Skog, som möjliggör
för nya bostäder i olika upplåtelseformer i nära anslutning till Tumba C.
Det är inte så, som vissa försökt göra gällande, att hela skogen hotas. Stora delar av
denna kommer att behållas och bli ett fint natur- och rekreationsområde för både de som
redan bor i närheten och de som kommer att bo i de nya bostäderna. I det nya Tumba
Skog har man tagit stor hänsyn till bevarandet av naturvärden och värnandet av
djurlivet. Vidare tillskapas även två kvartersparker, som blir ett värdefullt tillskott till
området, inte minst ur ett tillgänglighetsperspektiv. Parkerna kommer till användning
för såväl befintliga boende i närområdet som inflyttarna.
Dessutom drar man i förslaget nytta av befintlig infrastruktur. Tillfartsvägen till
området blir ju i huvudsak via KP Arnoldssons väg, vilket innebär att de som bor i det
intilliggande området idag inte kommer att få någon signifikant ökning av antalet
trafikrörelser.
Bostadsbristen är fortsatt stor i Botkyrka och i hela Stockholmsområdet. Många tvingas
stå i årslånga köer för att överhuvudtaget få en hyresbostad, oavsett läge. Botkyrka
kommun har också konsekvent, sedan 1995, haft en negativ skattekraftsutveckling
vilket även påverkar den kommunala ekonomin negativt. Skall denna trend brytas
behöver Botkyrka fler skattebetalare som väljer att flytta till Botkyrka.
Området Tumba Skog anser vi är ett utomordentligt bra läge att bygga nya, attraktiva
bostäder. Vi vill, i första hand, att vi strävar mot att förtäta i områden där det redan finns
bebyggelse och med närhet till kommunikationer som bussar och pendeltåg. Vi ser
förstås även gärna ytterligare exploateringar för friliggande villor i kommunen rent
generellt, gärna i lägen som är sjönära eller med sjöutsikt.
Vi är vidare övertygade om att en mix av ägande- och upplåtelseformer i samma
område bidrar mest positivt till den socioekonomiska utvecklingen, precis som det är
positivt för enskilda medborgare som, i samma kommundel, kan göra en bostadskarriär.
Man kan då exempelvis som ung gå från hyresrätt till bostadsrätt eller äganderätt, men
även en äldre medborgare kan t.ex. enklare sälja sitt ägda boende och istället hyra en
lägenhet.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

bifalla ordförandeförslaget

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)
Sid 1 (2)

Vi instämmer i ovan i formen av ett särskilt yttrande,
Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)

Sid 2 (2)

2018-02-20
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
SÄRSKILT YRKANDE
Ärende 32: Antagande av detaljplan för Tumba Skog
Vi yrkar avslag till ärende Dnr KS/2018:60 om en fullständig exploatering av Tumba skog. Vi finner i
dagens läge att viktiga naturvärden för Botkyrkaborna kommer att försvinna i det fall skogen ersätts
med bostäder.
Dock är vi från Miljöpartiet Botkyrkas sida positiva till viss del av den föreslagna bebyggelsen. De
främre huskropparna och de delar av skogen som ligger kollektivtrafiknära samt som bidrar till en
förtätning av området i stort. På detta sätt skapas ett större sammanhängande skogsområde ut med
branten, som medför en mindre påverkan på såväl naturvärdena så som de ekologiska
sambanden. Genom att inte bebygga en del av skogen med en bilväg (i centrala delen av förslaget),
bevarar vi ett större sammanhängande skogsområde och flera arter får bättre förutsättningar att
fortleva i området. Samt bevaras större plats för rekreationsområde som annars skulle bestå till stor del
av en brant. Det går i linje med den stadsbyggnationsmodell som vårt parti förespråkar.
Med hänvisning till klimat- och naturvärden väljer vi därför att yrka avslag på ordförandeförslaget.
Ali Khalil, gruppledare (MP)
Elisabeth Nobuoka Nordin, ledamot (MP)
Inger Grönberg, ledamot (MP)
Deniz Bulduk, ledamot (MP)
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Många har sannolikt bosatt sig i närheten av Tumba Skog för att få tillgång till vacker natur. Att då
nås av uppgifter om att området ska bebyggas kan upplevas som förvånande med tanke på att
Tumba Skog inte ens finns med i kommunens översiktsplan.
Föreningen Rädda Tumba Skog har skickat ut ett brev som visar på brister och oklarheter avseende
detaljplan för Tumba skog, 2014:553. Vi i Tullingepartiet menar att kommunen bör ta tillvara den
kunskap och lokalkännedom om Tumba Skog som finns hos de närboende. Men tyvärr har de
sakskäl som framförts av föreningen inte bemötts.
Föreningen visar även att inriktningen på den föreslagna detaljplanen skiljer sig från många
invånares vilja. Det framgår att många känner sig överkörda av kommunen.
Tullingepartiet har föreslagit andra områden som bör bebyggas istället för Tumba Skog. Ett sådant
område är Hamra grustag. Där kan bostäder byggas utan att exploatera vacker natur eller störa
grannar.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen så att de sakskäl som framförts av
föreningen Rädda Tumba Skog kan bemötas
att
om återremissyrkandet faller, avslå ordförandeförslaget.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
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Voteringsresultat
Ärende: (36) 36 Antagande av detaljplan för Tumba Skog Beskrivning: (36)
Ja:41 Nej:18 Avstår:2
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Ja

Gül Alci (M)

Ja

Kia Hjelte (M)

Ja

Stina Lundgren (M)

Ja

Yngve R K Jönsson (M)

Ja

Andrei Ignat (M)

Ja

Ellen Nilsson (M)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Nej

Ali Khalil (MP)

Nej

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Nej
Inger Grönberg (MP)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Robert Stenkvist (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Helen Spaak (SD)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Anders Gustafzon (S)

Ja

Nils Andersson (S)

Ja

Ayisha Farooq (S)

Ja

Christina Tibblin (M)

Ja

Bengt Kring (M)

Avstår

Asta Holm (M)

Ja

Myrna Persson (MP)

Nej

Christina Karlsson (MP)

Nej

Isak Nobuoka (MP)

Nej

Per Börjel (TUP)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Marit Normasdotter (V)

Ja

Linnart Shabo (KD)

Nej

Helene Wåhleman (L)

Ja

Benita Hägg (C)

Avstår

Totalt antal röstande:61
Potentiellt antal röstande:61
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§ 37
Godkännande av exploateringsavtal Tumba Skog
(KS/2018:61)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med Rödstu Hage
Projekt AB samt förslag till genomförandebudgeten för projektet Tumba
Skog.
2. Kommunfullmäktige beviljar år 2019 samhällsbyggnadsförvaltningens
gata/parkenhet investeringsmedel om 1 500 000 kronor för sin andel av
breddning av KP Arnoldsons väg.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (SD), (MP) och (TUP) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 33 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanen för Tumba Skog omfattar ca 550 nya bostäder. Ett exploateringsavtal har skrivits med fastighetsägaren Rödstu Hage Projekt AB, som
reglerar marköverlåtelser och genomförandefrågor.
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheten Tumba 7:112, som
medger ca 550 nya bostäder i mestadels flerbostadshus, samt möjlighet till
lokaler i bottenvåningar på några byggnader. Ett exploateringsavtal har träffats med fastighetsägaren Rödstu Hage Projekt AB som reglerar genomförande av detaljplanen.
Rödstu Hage Projekt AB äger fastigheten Tumba 7:112 och inkom under
2014 med en förfrågan att planlägga marken med ca 500 bostäder. I november 2014 beslutade kommunfullmäktige om planuppdrag och godkände ramavtalet § 30 KF 2014-11-27 avseende projektet.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-01-23, § 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-22.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 38
Slutredovisning av projektkonto 6166 – Evakueringspaviljonger i Norsborg (Vitsippan) (KS/2017:744)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektkonto 6166 Evakueringspaviljonger i Norsborg.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 35 lämnat ett förslag till beslut.
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tekniska nämndens arbete.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-11-13, § 125.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-28.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 39
Slutredovisning av investeringsprojektet - Övriga
fastighetsinvesteringar (KS/2017:742)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt –
Övriga fastighetsinvesteringar.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 36 lämnat ett förslag till beslut.
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tekniska nämndens arbete.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-09-18, § 100.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-08-25.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 40
Slutredovisning av investeringsprojekt 3913 - Va-projekt
Huddingevägen (KS/2017:741)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 3913
– Va-projekt Huddingevägen.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 37 lämnat ett förslag till beslut.
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tekniska nämndens arbete.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-11-13, § 122.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-10-19.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 41
Slutredovisning projektkonto 6226 - Storvretsskolan och
Skogsbacksskolan (KS/2017:810)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkonto 6226 –
Storvretsskolan och Skogsbacksskolan.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 38 lämnat ett förslag till beslut.
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tekniska nämndens arbete.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-12-11, § 133.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-11-17.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-02-05
Ärende 38

Slutredovisning projektkonto 6226 - Storvretsskolan och
Skogsbacksskolan (KS/2017:810)

Vi anser att det överlag är det bra att tekniska förvaltningen nu rensar upp bland äldre ärenden
och slutför samt slutrapporterar färdiga projekt.
Gällande denna slutredovisning ställer vi oss frågande till om det verkligen är färdigrenoverat
och vad fick Botkyrkas skattebetalare egentligen för den höga totalsumman? En totalsumma
som efter flertalet äskanden bara ökade under byggnadstiden, mest p.g.a. dåligt förarbete och
dålig planering av tekniska förvaltningen gällande renoveringsförutsättningarna.
Vid ett besök på Storvretsskolan efter renoveringen blev vi uppmärksammade på att det
fortfarande inte fanns en fungerande hemkunskapsmatsal. Den hade inte renoverats
överhuvudtaget, då budgeten tog slut.
Hemkunskapsmatsalen hade däremot använts flitigt av de byggarbetare som arbetat på
renoveringen på skolan och såg ut därefter. Har en fungerande hemkunskapsmatsal kommit
på plats och i vilket skick är den i?
Vi kunde vi vårt besök även konstatera att de gamla proppskåpen fortfarande var i bruk, d.v.s.
någon ny el verkar inte ha dragits på skolan. Borde inte detta ha ingått i renoveringen med
tanke på den stora slutsumman projektet landade på? Eller drogs det ny el där de gamla
proppskåpen fick sitta kvar?

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)
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§ 42
Slutdatum för uppdragen att utreda utvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411)
Beslut

1. Nämndernas uppdrag att återkomma med åtagande om hur de kan bidra
med förverkligandet av utvecklingsprogrammet ska redovisas 2019-0131.
2. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra
en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda
/Norsborg ska redovisas 2019-10-31.
3. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram en strategi för markanvändning i Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad ska redovisas 2018-06-30.
4. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatomter i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.
5. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna ska redovisas 2018-09-30.
6. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med vård- och
omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en
mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.
Ärendet

Kommunstyrelsen gav 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Kommunfullmäktige
antog utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg 2018-01-25.
Uppdragen ska redovisas enligt nedan fastställda datum.
7. Nämndernas uppdrag att återkomma med åtagande om hur de kan bidra
med förverkligandet av utvecklingsprogrammet ska redovisas 2019-0131.
8. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra
en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda
/Norsborg ska redovisas 2019-10-31.
9. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram en strategi för markanvändning i Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad ska redovisas 2018-06-30.

17[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-22

10. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatomter i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.
11. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna ska redovisas 2018-09-30.
12. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med vård- och
omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en
mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 43
Svar på motion - Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
(KS/2016:132)
Beslut

Kommunfullmäktiga anser motionen besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 39 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Christina Tibblin (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25, § 39 lämnat en motion: Anlägg infartsparkering i
Vårsta. Motionärerna anför att en eller flera infartsparkeringar i Vårstaområdet fortfarande är aktuell. Eftersom Grödinge inte har något affärscentrum eller företag som kan erbjuda arbetsplatser, arbetar flertalet på en annan
ort. Boenden i Grödinge behöver också beredas möjlighet till säker parkering
av sina fordon invid kollektivtrafiknära platser. I dagsläget räcker varken infartsparkeringarna vid Tumba C och Tullinge C riktigt till, anför
motionärerna. Motionärerna menar att etablerandet av en infartsparkering i
Vårsta C skulle minska trafikbelastningen till/från Tumba samt frigöra parkeringsplatser i Tumba C. Motionärerna föreslår två tänkbara platser, vilka är
vid Hästmossevägen samt i närheten av det kommande området Slättmalm.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på platser för anläggandet av en eller flera
infartsparkeringar i Vårsta, samt att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att initiera dialog med SL om matartrafik till och från infartsparkeringen/infartsparkeringarna.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-29, § 290.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad. Vidare uppdrar nämnden åt förvaltningen att fortsätta utreda de
två alternativa placeringarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en utredning avseende infartsparkeringar i kommunen. Utredningens syfte var att kartlägga nyttjandet av befintliga infartsparkeringar samt att utreda behov, placering och utformning av nya på kort och lång sikt. Utredningen visar att det finns ett behov av infartsparkering i området Vårsta och att det har tagits fram två förslag på lämpliga platser. Den ena på kommunal mark vid Brotorpsvägen,
den andra på privat mark där samnyttjande med en befintlig förskola krävs.
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Dock kommer det krävas fortsatta utredningar för att kunna presentera ett
skarpt förslag.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 44
Svar på motion - Arbetet med hedersproblematik i Botkyrka
(SD) (KS/2016:110)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet avseende motionens
att-satser 2 och 3.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 40 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, §
39 inkommit med motionen: Arbetet med hederproblematik i Botkyrka. Motionärerna anför att kommunen ska utveckla och utöka arbetet mot hedersproblematik. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunen tillser att det finns skyddade boenden för dem som blir allvarligt utsatta för hedersproblematik.
2. Både lärare och elever måste utbildas om hedersvåld främst i de områden där sådan problematik kan förekomma. Tillräckliga resurser för
detta måste anvisas och resurserna måste öka från nuvarande nivå.
3. Kommunen upprättar en stringent åtgärdsplan utan en massa fina ord,
som ska följas i händelse av hedersrelaterade fall
4. Kommunen har ett telefonnummer där personer som är utsatta för hedersrelaterat våld kan ringa och be om hjälp”
Socialnämnden behandlade ärendet 2016-06-14, § 80.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-07.
Motivering

I Sverigedemokraternas motion föreslås fyra olika åtgärder som motionärerna menar ska förbättra Botkyrka kommuns arbete mot hedersrelaterat våld. I
inget av fallen innebär förslagen dock någon uppenbar skillnad gentemot det
arbete som redan pågår i kommunen.
Flera styrdokument och rutiner finns utarbetade kring hur Botkyrka ska bli
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. I maj 2017 beslutade kommunfullmäktige i enighet om en strategi för ett jämlikt Botkyrka där dessa frågor
ingår. Vidare finns kommunens styrdokument ”Kraftsamling” (senast revi-
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derat 2016-03-17) som riktar sig till den som arbetar inom förskola, skola,
skolbarnsomsorg och socialtjänst. Här finns konkreta råd för den som misstänker att någon i målgruppen utsätts, eller har utsatts, för hedersrelaterat
våld inom familjen och/eller våld i nära relation.
Skyddande boenden med olika säkerhetsnivåer finns och erbjuds efter en
individuell bedömning till de som har behov av detta. Detta sker i enlighet
med samma regler som för andra skyddsbehövande våldsutsatta. Av just säkerhetsskäl finns dessa boenden ibland i andra kommuner.
Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ingår som en viktig del inom
ramen för arbetet med MVP, Mentors in Violence Prevention, som också
har mött stort intresse från andra delar av landet. Hedersfrågor ingår även i
arbetet med ”Tåget” som är anpassat för yngre barn. Genom detta arbete utbildas såväl lärare som elever om hedersrelaterat våld och förtryck. I takt
med att arbetet har visat sig framgångsrikt har det växt och omfattar allt fler.
Kommunmedborgare som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan
vid akuta situationer kontakta polisens larmnummer. Är situationen inte
akut erbjuder kommunen stöd och hjälp genom Mottagningen för våld i nära
relation och Utredningsenheten för barn och unga. Information om vem man
ska kontakta i olika situationer finns på kommunens hemsida.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
motionens att-satser 1 och 4.
Robert Stenkvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag avseende
motionens att-satser 2 och 3.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 45
Svar på motion - Omvandla hyresrätter i allmännyttan till
andelsägarlägenheter för socialnämndens biståndsbehov
(M) (KS/2015:429)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 41 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson (M) väckte vid kommunfullmäktige
2015-05-28 en motion som föreslår att hyresrätter i allmännyttan omvandlas
till andelsägarlägenheter för socialnämndens biståndsbehov. Motionärerna
anser att kommunens kostnader för biståndsbeslutade boenden ökar kraftigt,
att bristen på bostäder är alarmerande samt att socialnämnden har betydande
svårigheter att möta den kraftigt ökande efterfrågan med lämpliga ”sociala”
bostadslösningar. Motionärerna menar att en möjlig dellösning på problemen
skulle kunna vara att omvandla ett antal hyresrätter i Botkyrkabyggens bestånd till andelsägarlägenheter och som sedan erbjuds socialnämnden. Motionärerna föreslår också att socialnämndens andelsägarlägenheter ska kunna
vidareförsäljas vid behov.
Motionärernas förslag till beslut är:
att ”uppdra åt kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) att, tillsammans med Botkyrkabyggen, undersöka förutsättningarna för att ombilda
ett antal hyresrätter till andelsägarlägenheter.”
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2017-07-17 ett yttrande över motionen.
Motivering

Varken ur kommunens eller den biståndssökandes perspektiv finns några
uppenbara fördelar med den modell som motionärerna föreslår jämfört med
dagens arbete med kommunkontrakt. Däremot finns en rad påtagliga nackdelar: Antalet tillgängliga bostäder blir inte fler för att de görs om till
andelsägarlägenheter och metoden skulle skapa inlåsningseffekter, eftersom
den boende ofta saknar resurser att ta över en andelsägarlägenhet. Vidare
skulle socialnämnden behöva bygga upp en organisation för hyresförvaltning, vilket knappast är att betrakta som en rimlig uppgift för nämnden.
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Den rödgröna kommunledningens inriktning är att arbeta vidare med att
skapa fler kommunkontrakt med både AB Botkyrkabyggen och andra bostadsaktörer för att på detta sätt få ner antalet dyra boendeformer. Socialnämndens insatser måste ske med fokus på behovet hos den biståndssökande och ska inte ses som ett sätt att frigöra kapital för bostadsbolagets renoveringar på det sätt som antyds i motionen.
Slutligen framgår av AB Botkyrkabyggens yttrande att ”[andelsägar] metoden bygger på att det är enskilda hushåll som köper en andel i huset, och
därför är inte modellen applicerbar i fall som det som motionären föreslår”.
Yrkanden

Bo Johansson (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 46
Svar på motion - Kompetensfonden ska komma alla
Botkyrkabor tillhanda (M) (KS/2016:493)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 42 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker, Stina Lundgren, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson och Carl
Baker (M) har i motion 2016-06-21, föreslagit Botkyrka kommun att se över
kompetensfonden för att möjliggöra att den blir tillgänglig även för Botkyrkabor och elever som väljer undervisning eller vård i fristående alternativ,
och att det inte ska begränsas till enbart kommunala verksamheter.
Motionärerna föreslår:
– att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur kompetensfondens medel även ska kunna komma de fristående alternativen till del; till förmån för
samtliga Botkyrkas medborgare.
Personalutskottet behandlade ärendet 2017-12-08 § 26.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-15.
Motivering

Den kommunala kompetensfonden upprättades för att öka andelen medarbetare med rätt utbildning för att möta medborgarnas behov. Ett exempel är att
kommunen, genom validering, har ökat andelen medarbetare med undersköterskeutbildning och legitimerande av lärare. Behovet av kompetensutveckling är stort, inte bara i Botkyrka utan i hela Stockholmsregionen.
Konkurrensen är hård, och kommunen behöver arbeta systematiskt med
kompetensutveckling av anställda för att kunna ge bästa möjliga kvalité till
alla Botkyrkabor.
Precis som det framgår i tjänsteskrivelsen så är den ekonomiska grunden för
kompetensfonden de återbetalda premierna från AFA, vilket är pengar som
Botkyrka kommun avsatt för premieinbetalningar för varje anställd. Det är
därför rimligt att det är anställda medarbetare i Botkyrka kommun som får ta
del av fonden.
Inom vård och omsorg använder vi LOU- avtal för att tillgodogöra medarbetare kompetensförsörjning i likhet med de kommunala verksamheterna och
inom skolan finansieras kompetensförsörjningen av skattebetalarna, genom
skolpeng. Detta är exempel på hur vi eller den fristående aktören själv tillgodoser medarbetares behov av kompetensförsörjning.
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För 2018 och framåt kommer medlen i kompetensfonden att ingå i kommunens ordinarie mål- och budgetprocess. Utöver nämndernas egna investeringar i kompetensutveckling är syftet att även medlen i kompetensfonden
fördelas samtidigt som övriga resurser. Det förenklar nämndernas förutsättningar att planera in och beställa utbildningar för kommande budgetår. Genom att budgetera för kompetensutveckling skapar kommunen en förutsägbarhet inom hela organisationen och större transparens i hur Botkyrkabornas
gemensamma skattemedel spenderas.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 47
Svar på motion - Skapa fler YH-utbildningar (M)
(KS/2016:498)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 43 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat motionen:
Skapa fler YH-utbildningar. Stockholms befolkning ökar, bland den högsta
tillväxttakten i Europa, vilket ställer krav på kommunernas samhällsplanering vad gäller bostadsbyggandet. Botkyrka är inget undantag. Exempelvis
har kommunen växlat upp ambitionsnivån över tid och för närvarande har
kommunen som ambition att bygga 650-750 nya bostäder per år. Vidare anför motionärerna att medelåldern bland kommunens bygglovshandläggare är
oroväckande hög samtidigt råder det hög konkurrens om personal inom yrkeskategorierna förvaltare, handläggare projektledare med mera. Detta medför att det råder/kan råda brist på personer med erforderlig kompetens att
hantera den ökande mängden lov- och planärenden, menar motionärerna.
För att råda bot på problemet samt säkra personalförsörjningen föreslår
motionärerna att kommunen ser över möjligheterna att skapa nya YHutbildningar med inriktning mot bygglovshandläggning och fastighetsbranschen. Därför föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans
med Xenter och aktörer inom fastighetsbranschen, skapa YH-utbildningar
för den kommunala myndighetsutövningen och handläggningen likväl som
för fastighetsbranschen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-03-14, § 55.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behandlade ärendet 201610-24, § 56.
Motivering

Utbildning är mycket viktigt för att stärka Botkyrka och alla Botkyrkabor.
Genom att ha utbildningar som leder till jobb kan både individer förverkliga
sin vardag och vi stärker hela Botkyrka. För den rödgröna kommunledningen är därför arbetet med att skapa fler utbildningar i kommunen mycket viktigt.
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Precis som motionärerna påtalar är bristen på bygglovshandläggare stor. Vi
har sett samma behov av ökad kompetensförsörjning inom bygglovshandläggning som byggnadsingenjörer för en fortsatt tillväxt. Därför gjordes en
ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få bedriva den typen av
yrkeshögskoleutbildning. I januari 2017 kom ett positivt svar och vi är glada
över att en utbildning nu är igång och är en del av det utbildningsutbud som
finns på Xenter.
Yrkande

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 48
Svar på medborgarförslag - Bygg fler bostäder
(KS/2016:522)
Beslut

Kommunfullmäktig anser medborgarförslaget besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 44 lämnat ett förslag till beslut.
Sven Johansson inkom 2016-06-27 med ett medborgarförslag: Bygg fler bostäder. Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning
om att det finns ett stort behov av att bygga fler bostäder, både i kommunen
och i regionen. Kommunledningsförvaltningen bedömer att den föreslagna
platsen inte är ändamålsenlig för bostadsbebyggelse. Området ligger inte i
nära anslutning till kollektivtrafik. Området fyller idag även en viktig funktion som stadsnära natur och är ett viktigt grönstråk och en plats för rekreation. I de centrala delarna av Tullinge har kommunen avsikten att förtäta och
komplettera bebyggelsen i ett kollektivtrafiknära läge. I och med ett ökat
förändringstryck runt Tullinge centrum är det viktigt att i andra delar behålla
stadsdelens identitet och kvaliteter, såsom stadsnära natur och grönområden.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-05.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen håller med förslagsställaren om att vi
måste bygga mer. Kommunledningen har som mål att bygga bort bostadsbristen genom att bygga 4000 bostäder på fyra år och tillföra den bostadsform som är minst representerade i respektive stadsdel. Vi ser ett stort behov
av fler bostäder, olika typer av bostäder, inte bara i Botkyrka utan i hela
Stockholmsregionen.
Kommunledningen håller också med om att vi bör ta tillvara på den mark
som finns tillgänglig att bygga på. För att klara vårt mål om att bygga nya
Botkyrka, bryta bostadssegregationen och se till att alla Botkyrkabor kan
finna en bostad som passar sin del av livet, har vi köpt all den mark som
Stockholms stad tidigare ägde i kommunen. Genom att äga marken kan vi
lättare och snabbare förverkliga fler bostäder.
När det kommer till just Nibblebacken och Mellanbergsvägen, som förslagsställaren ger som exempel, så finns det en poäng att behålla grönområdet som stadsnära natur och som rekreationsområde. Det betyder inte att
kommunen inte bygger och har för avsikt att bygga mer. Tanken är att förtäta och komplettera i kollektivtrafiknära områden istället.
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Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 49
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Inga ärenden att redovisa.
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§ 50
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Följande avsägelser har inkommit:
Jimmy Baker (M), 2:e vice ordförande och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Jack Bertilsson (SD), ersättare i utbildningsnämnden
Eva Martin (MP), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Fredrik Olsson (MP), ordförande och ledamot i tekniska nämnden
Fredrik Olsson (MP), ledamot i Sydvästra Stockholmsregionens VA-verk
Fredrik Olsson (MP), suppleant i AB Botkyrkabyggen
Fredrik Olsson (MP), suppleant i Botkyrkabyggen Holding AB
Fredrik Olsson (MP), suppleant i Förbandet 2 AB
Fredrik Olsson (MP), suppleant i AB Alfågeln
Shafik Muwanga (MP), ersättare i tekniska nämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
2:e vice ordförande och ledamot efter Jimmy Baker (M)
Yngve RK Jönsson (M)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)
Marie Karlsson (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Anton Ishak (S)
Selda Elcim (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jack Bertilsson (SD)
Anne Rosensvärd (SD)
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TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Shafik Muwanga (MP)
Lisa Hellsing (MP)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Eddy Kristiansen (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Nohadra Heido (S)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Suppleant efter Nohadra Heido (S)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Eva Martin (MP)
SYDVÄSTA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERK t o m 2019-06-30
Ledamot efter Fredrik Olsson (MP)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Fredrik Olsson (MP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Fredrik Olsson (MP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Fredrik Olsson (MP)

33[38]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-22

AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Fredrik Olsson (MP)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ordförande och ledamot efter Fredrik Olsson (MP)
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§ 51
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande
för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Den digitala klyftan (S), KS/2018:127
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§ 52
Nya motioner (KS/2018:7)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD), KS/2018:128
Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD), KS/2018:130
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M), KS/2018:131
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§ 53
Nya medborgarförslag (KS/2018:8)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Satsa på Ungdomscoacher, KS/2017:814
Överlåts till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Gör ett övergångsställe från Nyängsvägen till Fagerlidsvägen, KS/2017:815
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör hastighetsdämpande åtgärder vid Kärsby Bollplan i Norsborg,
KS/2017:817
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Kontaktperson för ensamma äldre människor, KS/2017:818
Överlåts till vård- och omsorgsnämnden för beslut.
Bygg ett parkeringshus vid Tullinge station, KS/2017:820
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Hundrastgård vid allmänningen- Källvägen, KS/2018:37
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Trottoar på Strövarvägen mellan Obos och Götenehus m.m., KS/2018:38
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd att slutligt besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
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§ 54
Enkla frågor
Beslut

Inga enkla frågor har inkommit.
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Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

02:49:34

17:34 20:24

Mattias Gökinan S

02:54:08

17:30 20:24

Anders
Byrsenius

M

00:00:00

Gabriel Melki

S

02:49:52

17:34 20:24

Serkan Köse

S

02:40:16

17:43 Berit Larsson S § 30, 30
20:24

Youbert Aziz

S

02:54:12

17:30 20:24

Maria Gawell
Skog

S

00:00:00

Lars Schou

S

02:54:12

17:30 20:24

Ebba Östlin

S

02:54:12

17:30 20:24

Christina Tibblin M § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Björn Pettersson S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Yasemin Ergül S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

02:54:12

Christina Zedell

S

00:00:00

Robert Aslan

S

02:54:12

17:30 20:24

Diana
Hildingsson

S

02:54:12

17:30 20:24

Adnan Issa

S

02:54:12

17:30 20:24

Juliana Lahdou

S

00:00:00

Bo Johansson

S

02:54:12

17:30 20:24
Anders Gustafzon S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Nils Andersson S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
17:30 20:24

Olle Westberg

S

02:54:12

17:30 20:24

Taina Virta

S

02:54:12

17:30 20:24

Robert
Rasmussen

S

00:00:00

Maria Mendoza

S

02:54:12

17:30 20:24

Jean-Pierre Zune S

02:54:12

17:30 20:24

Inga-Lill
Strömqvist

S

02:54:12

17:30 20:24

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

02:54:12

17:30 20:24

Jimmy Baker

M

02:49:16

17:34 20:24

Gül Alci

M

02:54:12

17:30 20:24

Kia Hjelte

M

02:54:12

17:30 20:24

Stina Lundgren

M

02:54:12

17:30 20:24

Yngve R K
Jönsson

M

02:54:12

17:30 20:24

Carl Baker

M

01:09:01

19:15 Bengt Kring M § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
20:24

Andrei Ignat

M

02:54:12

17:30 20:24

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

02:54:12

17:30 20:24

Deniz Bulduk

MP 02:54:12

17:30 20:24

Ali Khalil

MP 02:54:12

17:30 20:24

Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Ayisha Farooq S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Asta Holm M § 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54

Myrna Persson MP § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Elisabeth
17:30 MP 02:54:12
Nobuoka Nordin
20:24
MP 00:00:00

Christina Karlsson MP § 30, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Shakhlo Altieva

MP 00:00:00

Isak Nobuoka MP § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Inger Grönberg

MP 02:54:12

17:30 20:24

Anders Thorén

TUP 02:54:12

17:30 20:24

Therese Lind

TUP 02:54:13

17:30 20:24

Carl Widercrantz TUP 02:54:13

17:30 20:24

Embla Holmlid
Kolenda

Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 00:00:00

Camilla
Jägemalm

TUP 02:54:13

Per Börjel TUP § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
17:30 20:24

Robert Stenkvist SD

02:54:12

17:30 20:24

Östen Granberg

SD

02:54:12

17:30 20:24

Karl-Otto
Hultström

-

02:54:12

17:30 20:24
Sergius Peter Himmelving SD § 30, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Sebastian
Lindqvist

SD

00:00:00

Helen Spaak

SD

02:54:12

17:30 20:24

Mats Einarsson

V

02:54:13

17:30 20:24

Bekir Uzunel

V

02:54:13

17:30 20:24

Ronnie
Andersson

V

00:00:00

Pia Carlsson

V

02:54:13

Yrsa Rasmussen V

Marit Normasdotter V § 30, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
17:30 20:24

02:54:13 17:30 -

20:24
Aram El Khoury KD 02:54:11

17:30 20:24

Yusuf Aydin

KD 02:01:39

18:22 Linnart Shabo KD § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
20:24

Stefan Dayne

KD 02:21:52

17:30 Linnart Shabo KD § 45
19:51

Stig Bjernerup

L

17:30 20:24

Lars Johansson

Robert Steffens

L

C

02:54:12
00:00:00

Helene Wåhleman L § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

00:00:00

Benita Hägg C § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Botkyrka kommun
Sammanträdestid: 2018-02-22 17:30:00 - 2018-02-22 20:24:13
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Berit Larsson

S

02:54:12

Björn Pettersson

S

Maria Gawell Skog S § 30, 30, 31, 32, 33, 34,
17:30 02:54:12
35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
20:24
47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Shafqat Khatana

S

02:37:50

17:46 20:24

Marcus Ekman

S

02:39:50

17:44 20:24

Yasemin Ergül

S

02:54:12

Jens Sjöström S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
17:30 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
20:24
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders Gustafzon S

02:54:12

Viktoria
S
Dymenou Wallén

00:00:00

Nils Andersson

S

02:51:41

Juliana Lahdou S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
17:32 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
20:24
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Ayisha Farooq

S

02:54:12

Robert Rasmussen S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Elias Tony

S

00:44:24

17:30 18:14

Ufuk Sen

M

00:00:00

Christina Tibblin M

02:54:12

Anders Byrsenius M § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Bengt Kring

M

02:54:12

17:30 Carl Baker M § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
20:24

Asta Holm

M

Therese Hellichius M § 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:41 02:43:04
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Miroslav Femic

M

00:00:00

17:30 Serkan Köse S § 30, 30
20:24

Christina Zedell S § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

James Jin

MP 00:00:00

Myrna Persson

MP 02:54:12

Yosra Yasmin Sherif MP § 30, 30, 31, 32, 33,
17:30 34, 35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
20:24
46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Christina
Karlsson

MP 02:54:12

Embla Holmlid Kolenda MP § 30, 30, 31, 32, 33,
17:30 34, 35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
20:24
46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Isak Nobuoka

MP 02:54:12

Shakhlo Altieva MP § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Per Börjel

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 30, 30, 31, 32,
17:31 TUP 02:52:29
33, 34, 35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
20:24
45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Karin Nakamura
Lindholm

TUP 02:54:12

17:30 20:24

Christian Wagner TUP 00:00:00
Sergius Peter
Himmelving

SD

02:54:12

Sebastian Lindqvist SD § 30, 30, 31, 32, 33, 34,
17:30 35, 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
20:24
47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Niklas Lekander

SD

02:54:12

17:30 20:24

Kristoffer
Szubzda

SD

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit
Normasdotter

V

Ronnie Andersson V § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 02:54:13
36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Kerstin Amelin

V

02:54:13

Linnart Shabo

KD 02:26:39

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

17:30 20:24
17:32 - Yusuf Aydin KD § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
19:59 Stefan Dayne KD § 45

Helene
Wåhleman

L

Lars Johansson L § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
17:30 02:54:12
37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47,
20:24
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Benny
Ferdinandsson

L

02:54:12

17:30 20:24

Benita Hägg

C

02:54:11

Robert Steffens C § 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
17:30 36, 37, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
20:24
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Boris Granath

C

02:54:11 17:30 -

20:24

