INNEHÅLL
Kommunfullmäktige
2017-05-23

Närpolischef Erik Åkerlund informerar om polisens arbete i Botkyrka kommun
98

Svar på interpellation: Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk
verksamhet (M)

99

Svar på interpellation: Vattenmätare i allmännyttan (M)

100 Svar på interpellation: Om uthyrningar i bolaget till miljöpartipolitiker i styrelsen (M)
101 Svar på interpellation: Palliativ vård och vård i livets slutskede (M)
102 Svar på interpellation: Brandsäkerhet i kommunens samtliga lokaler (M)
103 Svar på interpellation: Organisatorisk och social arbetsmiljö (M)
104 Strategi - jämlikt Botkyrka
105 Strategi - parkering i Botkyrka kommun
106 Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
107 Vattenprogram för Botkyrka kommun - Botkyrkas blå värden
108 Svar på motion: Gör Dalvägen till en ”framsida” (M)
109 Svar på motion: Åldersbestäm nyanlända (M)
110 Svar på motion: Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD)
111 Svar på motion: Ge alla tillgång till skolskjuts (C)
112 Svar på motion: Byt bort "långt ifrån lagom" (L)
113 Svar på motion: Trygghet och studiero (M)
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114 Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD)
115 Svar på motion: Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar
(M)
116 Anmälningsärenden
117 Avsägelser och fyllnadsval
118 Nya interpellationer
119 Nya motioner
120 Nya medborgarförslag
121 Enkla frågor
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Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30 – 22:47

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

kommundirektör Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat

Utses att justera

Bo Johansson (S), Lars Johansson (L)

Ordningen för ärendenas

§§ 98, 101, 110, 112, 99-100,102-109, 111, 113-121

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, måndagen den 29 maj kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 98-121

Sara Hultqvist

Ordförande

Inger Ros (S)
§§ 98, 101, 110, 112, 104-107,
111, 113-121

Mattias Gökinan (S)
§§ 99-100, 102-103, 108-109

Bo Johansson (S)

Lars Johansson (L)

Justerare

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-05-23

Anslaget den

Nedtas den

2017-

2017-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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Inledning
Kommunfullmäktiges ordförande inleder sammanträdet med en tyst minut
med anledning av dådet i Manchester.
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§ 98
Svar på interpellation – Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet (M), KS/2017:245
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till Mångkulturellt centrums ordförande – Om
centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet.
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§ 99
Svar på interpellation – Vattenmätare i allmännyttan (M),
KS/2017:246
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till AB Botkyrkabyggens ordförande – Vattenmätare i allmännyttan.
AB Botkyrkabyggens ordförande Bo Johansson (S) besvarar interpellationen.
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§ 100
Svar på interpellation – Om uthyrningar i bolaget till miljöpartipolitiker i styrelsen (M), KS/2017:309
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0427 § 94 en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande – Om uthyrningar i bolaget till miljöpartipolitiker i styrelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ros (S) besvarar interpellationen.
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§ 101
Svar på interpellation – Palliativ vård och vård i livets slutskede (M), KS/2017:310
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27
§ 94 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Palliativ
vård och vård i livets slutskede.
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§ 102
Svar på interpellation – Brandsäkerheten i kommunens
samtliga lokaler (M), KS/2017:311
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0427 § 94 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Brandsäkerheten i kommunens samtliga lokaler.
Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) besvarar interpellationen.
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§ 103
Svar på interpellation – Organisatorisk och social arbetsmiljö (M), KS/2017:312
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0427 § 94 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Organisatorisk
och social arbetsmiljö.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 104
Strategi - jämlikt Botkyrka (KS/2016:857, KS/2014:612)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar strategi för ett jämlikt Botkyrka.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande befintliga styrdokument upphör att gälla:
‒ Strategi för ett jämställt Botkyrka,
‒ Strategi för ett interkulturellt Botkyrka,
‒ Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik hälsa, med
undantag för alkohol-, narkotika- och tobakspolicy för barn- och
ungdomsverksamheter som gäller tillsvidare,
‒ Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck,
‒ Kommunens beslut om att anta FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som sitt program för målgruppen
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
3. Kommunstyrelsen antar policy och riktlinjer för en jämlik verksamhet
respektive jämlik arbetsplats
4. Kommunstyrelsen betraktar följande uppdrag som återrapporterade:
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett
jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering
(KS/2013:660)
‒ Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i
slutversionen av strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka beakta slutsatser och rekommendationer i utvärderingen av strategin
för ett interkulturellt Botkyrka (KS/2016:807)
5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till uppdatering av kommunens befintliga styrdokument för
alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete inom barn- och
ungdomsverksamheter.
6. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
binda de kommunala bolagen till styrdokumentet Strategi för ett jämlikt
Botkyrka i samband med framtagandet av företagspolicyn.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 89 lämnat ett förslag till beslut.
Utifrån tidigare uppdrag (KS/2013:660) har kommunledningsförvaltningen
utformat en strategi, policy och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka. Kommunstyrelsen har bett alla nämnder, kommunala bolag, stiftelse med flera, att
yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder har yttrat sig och sex av åtta
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bland övriga instanser. En remissammanställning finns i diariet
(KS/2014:612).
Remissinstanserna välkomnar att kommunen tar ett samlat grepp kring
tidigare strategier inom jämlikhetsområdet och att fler jämlikhetsdimensioner kan integreras på sikt. Samtidigt finns önskemål om att tydliggöra syfte och målbild samt kopplingen mellan strategi och riktlinjer. Flera
instanser anser också att förslag till insatser i remissversionen av riktlinjer
var svåra att omsätta i handling. Instansernas synpunkter har bland annat
resulterat i en tydligare målbild och koppling mellan strategi och riktlinjer,
en samlad ansats utifrån de olika jämlikhetsdimensionerna samt ytterligare
en riktlinje. Det innebär att det nu finns två riktlinjer: en för jämlik
verksamhet och en för jämlik arbetsplats.
Jämlikhetsarbetet omfattar verksamhetsutveckling och arbetsmiljön inom
Botkyrka som organisation. Idag finns det stora skillnader i livsvillkor,
levnadsförhållanden och hälsa mellan olika individer och grupper av flickor,
pojkar, kvinnor och män i Botkyrka. Strategin, policyn och riktlinjerna ska
vägleda och bidra till att invånarna bemöts och får del av service och
resurser på mer lika villkor, oavsett diskrimineringsgrunder samt social och
ekonomisk bakgrund eller situation. Sammantaget ska strategi, policy och
riktlinjer bidra till en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-04-20, § 6.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Mats Einarsson (V), Jimmy Baker (M),
Stefan Dayne (KD), Olle Westberg (S), Robert Steffens (C), Deniz Bulduk
(MP) och Embla Holmlid Kolenda (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 89

Strategi – jämlikt Botkyrka (KS/2014:612) KS/2016:857

Vi moderater har varit delaktiga i grundarbetet i framtagandet av strategin och står bakom
huvudprinciperna i densamma. Efter att den varit utsänd på remiss och arbetats om något,
tycker vi oss dock märka att det har tillkommit några formuleringar och perspektiv som
innebär att strategin får en något problematisk - och enligt vårt sätt att se det – slagsida åt
vänster. Exempel på detta återfinns exempelvis på:
Sidan två, stycke två i strategin; ”…kommande generationer försäkras…ekonomisk och social
välfärd och rättvisa”.
Eller längre ner på samma sida, stycke fyra att ni vill se ”Ett samhälle med minskade klyftor
(som) leder till ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet”.
På sidan tre, första punkten, att ”Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av
samarbeten och möten över grupp- och stadsdelgränser, jämlika livschanser och social
sammanhållning”.
På sidan fyra så är punkt två exempelvis ”Styra mot en jämlik och jämställd fördelning av
makt, pengar och resurser”.
Längre ner påstås det (utan att presentera belägg) att det är en ”styrka” att Botkyrka är en
plats med många invandrare.
På sidan sex påstås det att ”Botkyrkas etniska och kulturella mångfald är en norm och en
tillgång. Vi menar att det är sekulära, svenska demokratiska värderingar som ska vara normen
och det som är tillgången.
Längst ner på sidan åtta förs den banbrytande teorin fram att ”Hedersfrågan inte är
begränsad eller kopplad till en viss religion eller etnicitet”. Ur vilken forskning härleder ni
förekomsten av strukturell hederskultur (där släkten deltar) bland etniska, protestantiska
svenskar?
Vi hade, sammantaget, gärna sett att textpassager som dessa reviderades för att vi skulle
kunna säga att vi helt och fullt står bakom strategin för ett jämlikt Botkyrka.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2017-05-02
Ärende 89 Strategi- jämlikt Botkyrka(KS/2014:612), KS/2016:857
Vi Sverigedemokrater ställer oss frågande till varför Botkyrka skall verka för att vara en
interkulturell kommun. Interkultur är enligt majoritetens definition en vidareutveckling av
det mångkulturella samhället. Det mångkulturella samhället innebär att en stat ska byggas
på vitt skilda värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och
bruk samt skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla
olika kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår.
Att eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på
ett ogynnsamt sätt ställs mot varandra. Enligt oss finns det inget positivt med att vilja
vidareutveckla detta samhällskoncept.
Majoriteten gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt att
redogöra konkreta exempel gällande vad som är positivt med interkulturella konceptet.
Majoriteten i Botkyrka har trots allt haft makten i många år och kunna genomföra dessa
utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången. Vi läser istället vecka efter
vecka att Botkyrka får negativa rubriker i både lokal och rikspress. Media skriver ju inte
systematiskt negativt om Botkyrka, de skriver helt enkelt om vad som händer i kommunen.
Vi ser ett Europa, Sverige och Botkyrka som slits isär av de problem som det mångkulturella
samhället själv skapar. Trots medborgares oro så väljer majoriteten att trivialisera deras oro
genom att kalla det för ”rykten”.
Vi ser positivt på att Botkyrka kommun äntligen verkar ta hedersproblematiken på allvar.
Däremot är det oroväckande när man läser Amineh Kakabaveh´s (V) bok ”Amineh – inte
större än en Kalasjnikov”, där man kan läsa att hon ansåg sig motarbetad av kommunen när
det gäller hennes rapport om hedersproblematiken i norra Botkyrka1 . Om detta stämmer
måste Botkyrka kommun ta alla rapporter om hedersproblematik på allvar och inte bara ta
in de rapporter som passar in i den bild som Botkyrka kommun vill förmedla.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

1

S 224 ”Amineh – inte större än en Kalasjnikov”, Ordfront förlag 2016

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 89: Strategi – jämlikt Botkyrka (KS/2014:612), KS/2016:857
Vi anser att det är bra att man tar ett gemensamt grepp om de områden som kan samlas inom
begreppet jämlikhet och att man minskar ner på antalet strategier.
Som vi har kommenterat tidigare gällande utvärderingar av strategier så är det väldigt viktigt att
strategin är tydlig och förståelig. Om den blir alltför abstrakt och att man inte förstår syfte eller
hur man ska omsätta den i praktiken, så blir det ett dokument som tar upp mycket tid, men som i
realiteten inte ger något. Brist på uppföljning gällande hur strategin implementeras kan också göra
det svårt för verksamheterna när det gäller motivation att prioritera strategin.
Det är viktigt att strategin är begriplig för en medarbetare som själv läser den. Den måste konkret
kunna omvandlas till praktisk handlingsplan inom verksamheterna. Då personalomsättningen är
relativt stor inom många förvaltningar och arbetsbelastningen hög, så kan man inte ständigt ha
utbildningsinsatser inom området för att lära ut strategin. En strategi får inte heller stå och falla
med vissa utvalda personer, som utbildas, sedan slutar och tar kunskapen med sig.
Arbetssituationen kan redan vara ansträngd inom verksamheterna och allt arbete kring
utbildningsinsatserna får inte bli en belastning för personalen.
Hälsogapet mellan grupper i samhället ökar och det är viktigt att se människors individuella
behov och förutsättningar. Individers förutsättningar för att utvecklas och ha en god hälsa ökar
om de får en bra start i livet med en god miljö i hemmet, starkt föräldrastöd, en fullständig
skolgång som ska ge goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan också finnas
stora samhällsekonomiska vinster att göra om vi tidigt kan förebygga och bekämpa fysisk och
psykisk ohälsa hos barn och unga. Vår förhoppning är att strategin kan vara en del i det
långsiktiga arbetet med att utjämna hälsoskillnader. Det är också angeläget att kommunen
samarbetar med landstinget i dessa frågor då varje kommun har sina specifika utmaningar.
En funktionsnedsättning får inte bli ett funktionshinder. Alla har rätt att delta i samhället på lika
villkor. Män och kvinnor med funktionsnedsättning är en av de grupper som löper störst risk för
ohälsa, enligt Botkyrka kommuns egen omvärldsanalys för 2016-2019. Funktionsnedsättningar
kan te sig på många olika sätt vilket gör att kommunen behöver arbeta än mer individanpassat för
att hjälpen ska nå fram. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är en särskilt utsatt grupp där
många på grund av funktionsnedsättningen har svårt att tala för sig själv. Kristdemokraterna vill
därför verka för en ökad kompetens om dolda handikapp inom kommunen, men främst hos de
utredande tjänstemännen. Förhoppningsvis kan strategin med dess specifikt inriktade områden
förbättra tillgängligheten möjligheten att delta i samhället på jämlika villkor.
Flickor och pojkars möjlighet till att delta i samhället på ett jämlikt sätt påverkar deras framtid.
Kommunen måste arbeta för att flickor och pojkar ska kunna delta i olika kultur- och

fritidsaktiviteter på lika villkor. Pojkar tar oftast mer plats både när det gäller idrott och inom
olika fritidsaktiviteter och det är oerhört viktigt att främja aktiviteter för flickor och skapa
förutsättningar och arenor där flickor också kan ta plats och vara delaktiga.
Ett annat viktigt område som bör prioriteras inom jämlikhetsområdet och verksamheternas
arbete med strategin är mäns våld mot kvinnor och också specifikt det hedersrelaterade våldet
och förtrycket, som idag är ett omfattande samhällsproblem. För att drabbade ska få rätt stöd
behövs en kraftsamling och ett starkare samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting och
olika aktörer. Det handlar om att stå upp för de flickor och pojkar som i dag får sina liv
begränsade och som inte får göra egna självständiga val. Det är mycket bra att man i kommunen
också satsar på en samordnare för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtyck på
heltid.

Tumba 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-23

§ 105
Strategi - parkering i Botkyrka kommun (KS/2017:285)
Beslut

Kommunfullmäktige antar strategi – parkering i Botkyrka kommun.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 90 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden under 2012 att ta fram ett parkeringsprogram i syfte att stödja
frågor som rör parkering i Botkyrka kommun. Syftet med programmet är
att:
Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö
Bidra till effektivare markanvändning
Bidra till att uppfylla kommunens klimat- och miljömål
Främja hållbara transportmedel och minska andelen biltrafik
Underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet
Ge underlag för hur parkeringsfrågor på kommunens mark ska behandlas
Underlätta plan- och bygglovshantering
Programmet gjordes färdigt under senhösten 2015. Programmet har varit på
remiss och inkomna synpunkter har inarbetats i programmet där så varit
relevant.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-04, § 95.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Robert Steffens (C), Youbert Aziz (S) och Elisabeth
Nobuoka Nordin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och om
yrkandet faller på avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på Östen Granbergs (SD) yrkande om återremiss.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan avslagsyrkandet
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) 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 46 jaröster och 9 nejröster, 3 avstår och 2 som ej
röstar. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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2017-05-23 20:26:19
Voteringsresultat
Ärende: (105) Strategi - parkering i Botkyrka kommun Beskrivning: (105)
Ja:46 Nej:9 Avstår:3 Inte röstat:2
Namn

Röst

Robert Steffens (C)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ej röst

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Björn Lagerstedt (M)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Avstår

Jimmy Baker (M)

Ja

Gül Alci (M)

Ja

Kia Hjelte (M)

Ja

Stina Lundgren (M)

Ja

Yngve R K Jönsson (M)

Avstår

Carl Baker (M)

Avstår

Andrei Ignat (M)

Ja

Ellen Nilsson (M)

Ja

Shakhlo Altieva (MP)

Ja

James Jin (MP)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Ali Khalil (MP)

Ja

Yosra Yasmin Sherif (MP)

Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Ja
Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (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

Robert Rasmussen (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Niklas Lekander (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Helen Spaak (SD)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Elizabeth Bushby (TUP)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ej röst

Bekir Uzunel (V)

Ja

Nooshi Dadgostar (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Totalt antal röstande:58
Potentiellt antal röstande:60
Vakanta:1

Kommunfullmäktige

Yrkande
2017-05-23

Ärende 105 Strategi – parkering i Botkyrka kommun
Denna strategi är utmärkt för personer som bor i en storstad, handlar i butiken ett kvarter bort och
lämnar barnen på förskolan runt hörnet. Men verkligheten i Botkyrka kommun ser inte ut på det
sättet. Botkyrka är ingen stad och Tullinge är ingen stadsdel såsom den politiska majoriteten
försöker göra gällande.
Om vi skall ha förorter där människor vill bo måste vi inse att bilen är en nödvändighet för att klara
vardagen. Många är beroende av att kunna ta bilen till infartsparkeringen för att sedan fortsätta med
pendeltåg, buss eller tunnelbana.
Det är därför angeläget att i takt med ett ökat bostadsbyggande planera för fler infartsparkeringar,
inte färre. Framtidens bilar blir dessutom allt mer miljövänliga sett till utsläpp, och snart kan man
inte heller föra den argumentationen mot bilismen.
Den föreslagna strategin innebär en mängd problem för bilburna i Botkyrka kommun. Majoriteten,
med Miljöpartiet i spetsen, vill göra det svårare och dyrare för människor runt om i kommunen att
använda bilen som transportmedel. Det är en bilfientlig politik som inte förhåller sig till
verkligheten.
Ett syfte med strategin är att ”bidra till att uppfylla kommunens klimat – och miljömål”. Som så
många gånger förr visar det att kommunledningen hellre fokuserar på globala frågor såsom
klimatförändringar eller för den delen cykelförmåner, istället för att lösa kommuninvånarnas
problem.
Nästan alla i Tullinge har bil och många har två bilar. Men att arbetande skattebetalare får det
krångligare verkar inte bekymra kommunledningen. Tullinge ska byggas ihop och förtätas nära
kollektivtrafik. Infartsparkeringarna ska bli färre och bilberoendet ska därigenom minskas. Målet är
kanske att alla ska ta cykeln till tåget?
Kära kommuninvånare, glöm inte den här strategin nästa gång du försöker hitta någonstans att ställa
bilen på morgonen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

Yrkande
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 2017-05-02
Ärende 90 Strategi- parkering i Botkyrka kommun
Sverigedemokraterna måste konstatera att förslaget gällande parkering kommer innebära
problem för de bilburna medborgarna i Botkyrka. Botkyrka består i stora delar av glesbygd
där medborgarnas enda möjlighet att ta sig till jobbet är med bilen. När det gäller våra T‐
banestationer i norra Botkyrka finns i dagsläget inte en enda infartsparkering.
Sverigedemokraterna anser att det bör vara prioriterat att bygga en infartsparkering i norra
Botkyrka. Vi Sverigedemokrater vill ta hänsyn till alla medborgare i kommunen, inte bara de
som bor i närheten av våra två pendeltågsstationer i Tumba och Tullinge. Vi kan konstatera
att de infartsparkeringar som finns i Tumba och Tullinge inte räcker till i dagsläget. Bilen
kommer inom en överskådlig framtid vara en stor del av transporterna i kommunen och för
många medborgare är det den enda möjligheten att klara sin vardag.
Vi vill återremittera förslaget så att mer fokus i förslaget läggs på hela Botkyrka samt en
realistisk plan med fler infartsparkeringar i hela kommunen.

Med hänvisning till ovanstående
yrkar vi i första hand återremiss på förslaget
Om återremissyrkandet faller
Så yrkar vi i andra hand avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 90

Strategi – parkering Botkyrka kommun (KS/2017:285)

Detta handlar i grunden om att den politiska majoriteten vill hitta vägar att minska bilismen i
Botkyrka. Detta genom att få bort ytkrävande parkeringar i kollektivtrafiknära lägen, införa
parkeringsavgifter samt prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter framför bilister.
Vi är inte lika bilfientliga som majoriteten. Det finns många som behöver bilen av olika skäl.
Kommunen har stora avstånd och busstrafiken till ex. Grödingelandet uppmuntrar inte till
pendling. Likaså vissa delar av till exempel Tumba, Tullinge eller områden som t.ex.
Fiskarhagen i Norsborg. De som av rationella skäl måste använda bilen ska inte till varje pris
straffas.
Det behövs fler och inte färre parkeringsplatser i nära anslutning till pendel- och
tunnelbanetågsstationerna, så att människor på ett rimligt sätt kan använda bilen lokalt för att
få ihop sitt livspussel, men ändå åka kollektivt den långa sträckan. Vi kan tänka oss att de pplatserna som har de allra bästa lägena kan få avgiftsbeläggas i syfte att delfinansiera
utbyggnad av antalet p-platser, t.ex. genom att de byggs på höjden eller placeras under
byggnader. Vi ser gärna över hur SL-kortet kan kopplas till subventionerad p-taxa på
pendlingsparkeringarna.
Vi har tidigare motionerat om att bygga bostäder nära kollektivtrafiken med parkeringarna i
markplan och i ”källarplan”. Vi anser däremot inte att det är rimligt att t.ex. avgiftsbelägga
kommunalhusets parkering förrän det nya kommunalhuset står klart. Där kan p-platserna med
fördel inrymmas i ett p-hus eller liknande, där kommunanställda bör kunna få ett lägre pris.
Avslutningsvis – Botkyrka kommun är inte en stadsdel mitt inne i Stockholm med en Tbanestation runt vart och vartannat krön. Botkyrka är en kommun på landet vars största
attraktionskraft är närheten till staden men mitt i naturen. Politikens uppgift är att arbeta på
uppdrag av medborgarna och agera för att underlätta deras vardag. Teknikutvecklingen har
tydligt visat att bilen blir allt renare och släpper idag inte ut närmelsevis de mängder avgaser
som gårdagens bilar gjorde och framtidens bilar kommer inte ens att drivas med fossila
bränslen. Bilen är således den ultimata frihetssymbolen som gör att människor kan röra sig
vart de vill, när de vill. Vill vi att kommunen ska vara attraktiv som bostadsort och som
arbetsgivare bör politiken inte medvetet agera för att göra livet så svårt, krångligt och dyrt
som möjligt för våra invånare och anställda.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

SÄRSKILT YTTRANDE 2017‐05‐02

Ärende 90: Strategi – parkering i Botkyrka kommun (KS/2017:285)
Det står under Sammanfattning, att syftet med programmet skulle vara ”Stödjer
utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö” och det är väl det som är det största
problemet med den föreslagna strategin för parkering i Botkyrka kommun.
Botkyrka kommun är ingen stad, och framförallt ingen storstad med oöverkomliga
problem på markutnyttjandet, inte heller dess fördelar med ett finmaskigt nät av
kollektivtrafiken. Det duger inte att en kommun som Botkyrka rakt av kopierar
parkeringsregler som man tillämpar i allt fler storstäder för att förhindra en
trafikinfarkt. Vi har helt andra problem. Men även här finns det ett behov av att
reglera parkeringen i centrala platser i kommunen – vilket det redan har gjorts under
lång tid.
Ett annat viktigt syfte som programmet sägs vilja uppfylla är ”… att uppfylla
kommunens klimat- och miljömål”. Även Liberalerna drivs av den här antydda
målsättningen att motverka den globala uppvärmningen. Men vi kan inte inse att
parkerade bilar skulle ge ifrån sig några växthusgaser. Däremot gör bilar detta när de
irrar runt för att söka efter just de parkeringsplatser som den politiska majoriteten vill
göra till en bristvara.
Kommunens innevånare har legitima skäl till sitt bilinnehav för att klara sitt vardagsliv
och för att till exempel kunna besöka sin sommarstuga. Det är något förmäten att
man vill uppfostra sina väljare att varje dag förlora timmar av sin vakna tid genom att
man genom parkeringsplatsbristen ska avstå från att äga en bil.
Att istället hänvisa till att cykla vid varje väderlek är inte realistiskt, som det syns vid
cykelparkeringen vid kommunalhuset, den användes bara som rökruta. Och hur
många nappade på det frikostiga erbjudande av en gratis cykel? Ändå är även detta
erbjudande med i styrdokumentet på sida 22 ”Tjänstecyklar av god kvalitet (till
exempel elcyklar) till de anställda.”.

Det som upprör mest är den verklighetsfrämmande tanken att man idag kan minska
parkeringsnormen för bilparkeringen. Nu när det oftast finns flera bilar i familjen
minskas istället parkeringsnormen för bilar – men de höjs för cyklar. Nu är realiteten
ändå den att dessa bilar finns, det är bara fråga om var. De finns överallt där som de
inte borde vara och stjäl bland annat platser på infartsparkeringar och utanför viktiga
inrättningar som t.ex. vårdcentraler.
Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-23

§ 106
Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
(KS/2017:271)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar upphandlings- och inköpspolicy för
Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för upphandling och inköp för
Botkyrka kommun.
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla en personoberoende samverkansmodell för socialt ansvarsfull upphandling inom
kommunkoncernen i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling
och en inkluderande arbetsmarknad.
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekten av
den nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till
kommunstyrelsen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför följande till protokollet: ”Jag vill med denna
protokollsanteckning tydliggöra min uppfattning om att jag som moderat
ledamot anser tiden nu mogen för att införa och aktivt testa kriteriet ” Socialt ansvarsfull upphandling - Botkyrka kommun ska alltid pröva förutsättningarna för att ställa sociala krav i alla upphandlingar, som inte är direktupphandlingar. Socialt ansvarsfull upphandling ska bidra till en positiv
samhällsutveckling och en inkluderande arbetsmarknad.” Det är rimligt
att kommunen som stor inköpare tar en aktiv roll för att så långt möjligt
skapa förutsättningar åt de som står långt från den reguljära arbetsmarknaden att få en sådan ingång. Policyn bör följas upp årligen (var 12:e månad) för att kunna synliggöra positiva eller negativa effekter.”
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 91 lämnat ett förslag till beslut.
Nu gällande upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2012-12-13.
Sedan dess har förändringar skett på upphandlingsområdet i flera omgångar.
Från den 1 januari 2017 har ytterligare förändringar i lagstiftningen trätt
ikraft. En del av reglerna innebär en skärpning på upphandlingsområdet för
Botkyrka kommun som upphandlande myndighet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför förändringar och förtydliganden i den nuvarande upphandlingspolicyn samt en anpassning till beslutad
modell för styrdokument. Anpassningen innebär att nuvarande tillämpningsanvisningar ersätts med riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen.
Den nya policyn omfattar åtta (8) för kommunen väsentliga områden där
kommunens behov av anskaffning ska medverka till ett hållbart Botkyrka.
Riktlinjerna för upphandling och inköp innehåller nya formuleringar
avseende arbetsrättsliga villkor, krav och uppföljning för ”vita jobb”,
beloppsgränser och riktlinjer för direktupphandling. Riktlinjer föreslås för
fastställande och beslut om ansvar för inköp och upphandling. Krav på
delegation och utbildning införs för de anställda som utses att göra inköp och
beställningar. Ansvar och befogenhet föreslås från fullmäktigenivå till
verksamhetsansvarig chef.
Policyn kompletteras med riktlinjer samt regler för specifika områden som
kräver ytterligare fördjupning såsom till exempel direktupphandling och
socialt ansvarsfull upphandling.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de helägda kommunala bolagen
även omfattas av upphandlings- och inköpspolicyn och att detta regleras i
företagspolicyn.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2017-04-18, § 4.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M) och Elisabeth
Nobuoka Nordin (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ändringsyrkandet under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-05-02
Ärende 91

Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun (KS/2017:271)

Vi moderater är sedan länge (och med kända argument) tveksamma till kommunens
engagemang i Fair Trade/Rättvisemärkt. Vi anser därför att detta bör lyftas ur policyn.
Vi vänder oss vidare emot ambitionen att tvinga fram olika typer av sociala krav på den
privata - och fria - företagsamheten. Det är färre och inte fler pålagor förtagarna behöver. Det
är mindre administrativt krångel och inte mer företagarna behöver. Det är en förståelse för
företagarnas villkor och behov att rekrytera individer som tillför företaget det mervärde som
som företaget bedömer behövs och som de själva bedömer att har möjlighet att anställa, inte
som i förslaget - att kommunala tjänstemän (godtyckligt) kan välja ut vilka upphandlingar
som ska omfattas av kravet samt att de, efter genomförd upphandling, (godtyckligt) väljer ut
vilka personer som företaget måste anställa för att kunna leverera till kommunen.
Kommunen ska istället genom att i positiv anda föra en dialog med näringslivet kring socialt
ansvarstagande, kunna uppmuntra och samverka kring att hjälpa människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att en god dialog med rätt incitament skulle vara
framgångsrikt och upplevas som positivt både från näringslivet och de personer som får
möjlighet till arbete eller praktikplats. Men det ska inte kunna bli en exkluderande faktor i
upphandlingar där företagen tvingas att anställa personer som kommunala tjänstemän väljer.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

Jimmy Baker

rubrikerna ”Rättvisehandelprodukter” och ”Socialt ansvarsfull upphandling”
utgår.

Kia Hjelte

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-23

§ 107
Vattenprogram för Botkyrka kommun - Botkyrkas blå
värden (KS/2016:829)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar strategi för Botkyrkas blå värden.
2. Kommunfullmäktige utser samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
nämnd för vattenprogrammets genomförande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 92 lämnat ett förslag till beslut.
På uppdrag av kommunstyrelsen har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit
fram ett vattenprogram under perioden våren 2015 till november 2016.
Under oktober har programmet varit på remiss, internt och externt, och
tillämpliga delar har beaktats och arbetats in i föreliggande program. I och
med implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten har kvalitetskrav ställts
på vattnet, miljökvalitetsnormer och kommunerna har fått en viktig roll för att
normerna ska kunna uppnås vid utsatt år. Vattenprogrammets syfte är att
skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och
god tillgång på rent grundvatten. För att nå dit behöver vi skapa samsyn om
hur det kommunala vattenvårdsarbetet ska bedrivas med vattenprogrammet
som grund. Vattenprogrammet ska ses som ett kommun-övergripande dokument som anger vilka mål kommunen har med vattnet och vad som krävs för
att uppnå målen. Programmet har skickats på formell remiss till bland annat
tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden som gett sin syn på förslaget. Programmet består av ett huvuddokument och fem bilagor med faktaunderlag och lokalt åtgärdsprogram. Huvud-dokumentet beskriver bland annat
programmets mål, status och avgränsning samt översiktlig beskrivning av
Botkyrkas vatten och användning.
Programmet föreslår fyra övergripande mål som tillika är dokumentets
strategi.
Målen ska:
- skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
- tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
- skapa goda förutsättningar för rekreation och fiske
- öka kunskapen och förståelsen för vatten.
För att bedöma om målen uppnås används framför allt Vattenmyndighetens
miljökvalitetsnormer (MKN) som värdemätare och som ska följas. Ovanstående mål ger emellertid utrymme för att även andra vattenrelaterade mål
ska kunna hanteras inom ramen för vattenprogrammet, till exempel vad gäller havsmiljö och badvatten. Vattenprogrammets mål och åtgärder är begränsade till kommunens eget arbete med vatten, där programmet sätter
övergripande mål och är en yttre ram, men samarbete med externa
vattenintressenter betonas. För att samla vattenvårdsfrågorna och underlätta
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arbetet föreslås att det bildas ett förvaltningsövergripande forum, en
kommunal vattengrupp. Detta för att skapa fasta samarbetsformer och en
samsyn mellan tjänstemän som hanterar frågor om vatten, till exempel från
miljö-, VA-, gata/park-, mark- och exploatering och planenheten. Vattengruppens arbete föreslås ledas av en styrgrupp med förvaltningschef/-er och
representanter från berörda enheter och förvaltningar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få det övergripande ansvaret för programmets
genomförande, och om en åtgärd berör flera nämnder, föreslås att samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för åtgärden. Det lokala åtgärdsprogrammet
är ett arbetsmaterial som följs upp och revideras en gång per år. I oktober
beslutade Regeringen att Vattenmyndigheterna ska fastställa det nationella
åtgärdsprogrammet för perioden fram till 2021. Vattenmyndigheterna
förväntas fastställa åtgärdsprogrammet i december 2016. Detta innebär att
Botkyrkas blå värden kan behöva revideras i början av 2017. Revideringar
som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-12-05, § 62.
Yrkande

Maria Gawell Skog (S), Robert Steffens (C), Elisabeth Nobuoka Nordin
(MP), Stefan Dayne (KD) och Kia Hjelte (M) 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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§ 108
Svar på motion: Gör Dalvägen till en "framsida" (M)
(KS/2015:78)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP) och (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 72 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Yngve RK (M) Jönsson har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 lämnat en motion – Gör Dalvägen
till en ”framsida”. Motionärerna föreslår att Dalvägen får en omdaning genom planteringar och/eller refuger med vackrare genomfart. Deras förslag till
beslut är:
att ”ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
att ta fram en plan för ökad trafiksäkerhet och för en försköning av
Dalvägen. Detta måste naturligtvis ske i samråd och diskussion med Trafikverket och berörda fastighetsägare utmed Dalvägen.”
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2015-11-04.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 155.
Motivering

Botkyrka är inne i en stark utveckling där fler och fler vill vara med och
utveckla kommunen. Vi som rödgrön kommunledning drivs av utvecklingen
av nya Botkyrka, det Botkyrka som håller på att växa fram. Aldrig har
kommunen stått inför en sådan stor utveckling, och den vill vi driva på.
Kommunen ska ta fasta på de möjligheter som detta erbjuder och skapa
bättre förutsättningar för skapandet av ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart samhälle.
I utvecklingen av nya Botkyrka till det vi kallar Botkyrkastaden är stadsdelarnas utveckling av yttersta vikt, inte minst Tumba inkluderat Storvreten.
Vi behöver i alla våra områden ha attraktiva miljöer med mer stadsliknande
karaktär.
I den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2014 framgår det att
ambitionen är att Dalvägen, väg 226, ska bli mer av en stadsgata och inte
längre vara en så kallad primärled. Under 2017 har Botkyrka därför ansökt
om att Dalvägen inte längre ska vara en led för farligt gods. Av samma
översiktsplan framgår det att vår ambition är att Dalvägen ska kunna bli ett
kreativt stråk med både bostäder och handel.
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Dalvägen är en statlig väg. Det betyder att då kommunen inte äger den så
kan vi inte heller själva vidta några åtgärder. Trafikverket är nu, i mars
2017, i slutskedet med sin vägplan för utbyggnad av gång- och cykelvägen
och för att förbättra förbindelsen med existerande gång- och cykelväg på
Dalvägen. De planerade åtgärderna kommer att öka både framkomlighet och
trafiksäkerheten på sträckan.
Utöver det ovan anförda så gjorde Botkyrka kommun en inventering av
planeringsförutsättningarna för Dalvägen för ett antal år sedan. Utifrån den
rapporten framkommer bland annat hur man kan utveckla och förändra
Dalvägen, samt tankar/förslag på hur framtida planering kan ske.
Just nu pågår flertalet insatser/åtgärder längs med Dalvägen som kan ha en
avgörande del för hur den framöver kan komma att hanteras. Och därför är
det rimligt att avvakta utgången av dessa innan man påbörjar något mer
genomgående.
Arbetet med Dalvägen är alltså redan igång och det behövs inte ytterligare
utredningar som motionen föreslår.
Yrkande

Kia Hjelte (M), Stig Bjernerup (L) och Anders Thorén (TUP) 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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§ 109
Svar på motion: Åldersbestäm nyanlända (M) (KS/2016:489)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 93 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat en motion: Åldersbestäm nyanlända.
Motionärerna anser att Sverige ska vara ett öppet land som ska kunna ge
skydd till de som behöver det. De bedömer det dock som viktigt att ingen ska
kunna dra nytta av öppenheten. Asylsökande som säger sig vara under 18 år
för att klassificeras som ett barn, är ett exempel på detta. Sveriges kommuner
får ansvaret för den asylsökande i det som faller inom kommunens verksamheter. Först i slutet av asylprocessen genomförs ibland en åldersbestämning.
Motionärerna anser att en, om ålder inte kan styrkas av giltiga identitetshandlingar, åldersbedömning alltid ska göras om det är uppenbart eller kan misstänkas att personen ifråga kan vara 18 år eller äldre. Åldersbedömningen bör
göras redan vid ankomst till landet. Med anledning av detta föreslår motionärerna att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt
upparbeta ett system för kommunal åldersbestämning av ensamkommande
flyktingar.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 131.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-18.
Motivering

Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson, båda Moderaterna, föreslår i en
motion att kommunstyrelsen och socialnämnden skyndsamt ska upparbeta
ett system för kommunal åldersbestämning av ensamkommande flyktingar.
Motionärernas förslag står i strid med Socialstyrelsens vägledning för
socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. Av denna
framgår att socialtjänsten, vid misstanke om att den unge är vuxen, enbart
kan agera inom ramen för sin verksamhet. Detta följer av sekretessen som
gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens 26:e kapitel, där uppgiften
om den enskilde inte kan röjas om det innebär att personen, eller någon
närstående, lider men. Migrationsverket har också meddelat att de inte kan
godkänna en åldersbedömning från kommunen.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) 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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§ 110
Svar på motion: Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD)
(KS/2016:423)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.

20[34]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-23

§ 111
Svar på motion: Ge alla tillgång till skolskjuts (C)
(KS/2016:346)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 95 lämnat ett förslag till beslut.
Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, §
95 lämnar en motion: Ge alla tillgång till skolskjuts. Motionären ser ett problem med att skolskjuts idag endast ges till elever som valt den närmaste skolan. Det ska finnas en skola för alla, varpå friskolor behövs så att elever och
föräldrar kan välja den skola som passar dem bäst. Det fria skolvalet och
skolpengen som följer varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka
elevens makt över sin egen skolgång. Att inte ge skolskjuts till alla anser motionären inskränka elever som bor på landsbygden rätt att välja skola, varpå
motionären föreslår att utbildningsnämnen får i uppdrag att förändra riktlinjerna så att skolskjuts ges oavsett vilken skola en elev väljer.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06, § 78.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden avstyrker motionen. Botkyrka kommuns regelverk för
skolskjuts följer skollagen. Enligt kommunens regler har en elev som väljer
en annan skola än den närmaste skolan eller annan skola i närområdet, inte
rätt till skolskjuts. Botkyrka kommun har cirka 2125 elever som går i annan
kommunal eller fristående skola än den närmaste skolan eller annan skola i
närområdet. Om dessa elever skulle erbjudas skolskjuts i form av SL-kort
skulle kostnaden uppgå till 3 187 500 kronor per läsår beräknat på en kostnad om 1500 kronor per kort och läsår. Att organisera skolskjuts eller taxi
till ett flertal olika skolor inom och utanför kommunen skulle också vara
mycket kostsamt.
Yrkanden

Robert Steffens (C) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Emanuel Ksiazkiewics (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emanuel Ksiazkiewics (S) yrkar avslag på bifallsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 112
Svar på motion: Byt bort "långt ifrån lagom" (L)
(KS/2016:363)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 113
Svar på motion: Trygghet och studiero (M) (KS/2016:497)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till fattat beslut i utbildningsnämnden 2016-10-04, § 89.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 97 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat en motion: Trygghet och studiero.
Motionärerna ser stora skillnader mellan Botkyrka kommuns skolor
avseende arbetet med att eleverna ska känna sig trygga i skolan samt få nödvändig studiero. Många lärare får hantera onödiga och tidskrävande
situationer både i och utanför klassrummet, situationer som inte bör ingå i en
lärares arbetsuppgifter. Anmälningarna som sker till skolinspektionen uppvisar även stora skillnader, då några skolor har en markant högre
anmälningsgrad än andra. Skolan ska garantera en lugn och trygg arbetsmiljö
med ordning och reda. Motionärerna anser att en nolltolerans mot alla typer
av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler ska
råda. Med anledning av detta föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska
gälla för kommunens alla skolor. I denna ska det tydligt framgå när det delas
ut en skriftlig varning, när kvarsittning är befogad, när det är aktuellt för avstängning och så vidare.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-04, § 89.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-04-19.
Motivering

Den rödgröna majoriteten i Botkyrka är positiv till moderaternas förslag att
införa en konsekvenstrappa som är gemensam för alla Botkyrkas skolor i
syfte att öka tryggheten och studieron. Vi anser också att det är viktigt att
modellen på ett likvärdigt sätt kan stötta de enskilda skolorna i deras arbete.
Modellen behöver därför kunna användas flexibelt utifrån varje skolas
behov.
I samband med beslut i utbildningsnämnden 2016-10-04, § 89 gavs
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av
en konsekvenstrappa. Uppdraget redovisades för nämnden i mars 2017. Förslaget utgår från skolverkets juridiska vägledning om trygghet och studiero.
I modellen inkluderas även ett textstöd. Den generella modellen lämnar
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också utrymme för de enskilda skolorna att själva bestämma vilka åtgärder
som där är lämpliga att vidtas för ökad trygghet och studiero.
Konsekvenstrappan ska kunna anpassas utifrån skolornas enskilda behov
samt ska densamma utgöra ett stöd för respektive skola i arbetet med att
uppnå trygghet och studiero.
Framtagen konsekvenstrappa består av sex olika steg, vilka är:
• Omhändertagande av föremål
• Utvisning och kvarsittning
• Skriftlig varning
• Tillfällig omplacering
• Tillfällig omplacering vid annan skolenhet
• Avstängning
Under respektive steg beskrivs vilka åtgärder som rektor respektive lärare
får vidta. Beskrivningen under respektive steg och modellen som helhet utgår från Skolverkets juridiska vägledning gällande trygghet och studiero.
För att uppnå att modellen ska kunna anpassas utifrån skolans enskilda behov har ett antal textrader lämnats tomma. Här kan rektor och lärare tillsammans med elever komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för
att främja trygghet och studiero på respektive skola.
Ett textstöd till konsekvenstrappan har utarbetats. Textstödet ska utgöra en
vägledning för skolorna i det fortsatta arbetet med trygghet och studiero.
Vägledning avser utgöra ett stöd i arbetet med den enskilda skolans arbetssätt och rutiner gällande trygghet och studiero. Även textstödet till konsekvenstrappan utgår från Skolverkets juridiska vägledning.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen.
Emanuel Ksiazkiewics (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 114
Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD)
(KS/2016:424)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (TUP), (SD) och (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 98 lämnat ett förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, § 125 lämnat en motion:
Satsa på öppna förskolan i Botkyrka. Motionärerna ser ett problem med en
minskad budgetram för resursenheten för 2016 med totalt 1 700 000 kronor
vilket har lett till vakanta tjänster och begränsade öppettider för öppna
förskolan. I och med flyktingkrisen och den stora inflyttningen i kommunen,
både genom eget boende (EBO) och anvisning, ser motionärerna att behovet
av mötesplatser samt insatser och stöd för föräldrar och barn kommer att öka.
Den öppna förskolan kan vara ett första steg för nyanlända familjer att
komma i kontakt med den svenska kulturen och knyta kontakter med andra
föräldrar och barn. Trots välbesökta öppna förskolor i Botkyrka skiljer sig
öppettiderna åt mellan verksamheterna, som mest åtta timmar per vecka mellan Tullinge och Fittja. Att kommunen satsar mer resurser på öppna förskolan
i samtliga kommundelar samt värnar om personalen vid förskolornas engagemang, anser motionärerna vara av stor vikt. Motionärerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att utöka öppettiderna i öppna
förskolan i samtliga kommundelar och att öppettiderna är jämt fördelade,
samt att säkerställa att möjligheten till föräldrastöd erbjuds på öppna förskolan i alla kommundelar.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-09-27, § 113.
Motivering

Stefan Dayne, Aram El Khoury och Yusuf Aydin, samtliga
Kristdemokrater, lyfter i sin motion frågan om att utreda möjligheten att utöka öppettiderna i öppna förskolan i samtliga kommundelar, samt att
öppettiderna ska vara jämnt fördelade. Motionärerna vill också att
möjlighet till föräldrastöd ska erbjudas på öppna förskolan i alla
kommundelar. Bakgrunden är resursenhetens minskade budgetram i
samband med budgeten för 2016.
Den rödgröna kommunledningen delar motionärernas ambition om att
utveckla den öppna förskolan, som är en oerhört viktig verksamhet för såväl
barn som föräldrar. Vi sympatiserar också med idén om att utöka
öppettiderna men anser att en sådan förändring bör beredas inom ramen för
arbetet med mål och budget snarare än genom en särskild utredning som
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motionärerna föreslår. Redan idag erbjuds föräldrastöd på alla öppna förskolor i kommunen.
Yrkanden

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Lars Johansson (L), Stina Lundgren (M), Östen Granberg (SD), Anders
Thorén (TUP), Aram El Khoury (KD) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) och Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen
utfaller med 32 jaröster och 22 nejröster, 1 avstår och 1 som ej röstar. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (114) Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD) Beskrivning: (114)
Ja:32 Nej:22 Avstår:1 Inte röstat:1
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Youbert Aziz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (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

Robert Rasmussen (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Nej

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Yosra Yasmin Sherif (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Elizabeth Bushby (TUP)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Nooshi Dadgostar (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Nej

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stefan Dayne (KD)

Nej

Stig Bjernerup (L)

Nej

Lars Johansson (L)

Nej

Robert Steffens (C)

Avstår

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Viktoria Dymenou Wallén (S)

Ja

Björn Lagerstedt (M)

Nej

James Jin (MP)

Ja

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Nej
Niklas Lekander (SD)

Ej röst

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Totalt antal röstande:55
Potentiellt antal röstande:56
Vakanta:5

Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 98: Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka KD
(KS/2016.424)
Majoriteten reducerade resurserna för öppna förskolan under 2016, vilket ledde till minskade
öppettider. I majoritetens Mål och budget för 2017 satsar man inte heller på öppna förskolan.
Vi vill tvärtom utveckla öppna förskolan och dess öppettider genom ökade resurser.
Öppna förskolan behövs nu mer än någonsin! Familjen är den minsta gemenskapsenheten i
samhället. Vår övertygelse är att trygga fungerande familjer bygger ett tryggt och stabilt samhälle.
I och med flyktingkrisen och den stora inflyttningen i kommunen, både genom EBO och genom
anvisning så har behovet av mötesplatser och insatser och stöd för föräldrar och barn ökat.
Öppna förskolan kan vara ett första steg för nyanlända familjer att komma i kontakt med den
svenska kulturen och knyta kontakter med andra föräldrar och barn. Man kan inte sätta ett värde i
pengar på denna mycket betydelsefulla verksamhet som vi kristdemokrater vill stärka och
utveckla.
De öppna förskolorna är en del i kommunens förskoleverksamhet, men fyller också en mycket
viktig funktion i ett generellt familjestödjande arbete. Socialnämnden rapporterar om att
våldsrelaterade ärenden ökar markant, bl.a. när det handlar om våld i nära relation där barn ofta
är vittnen till både verbalt och fysiskt våld. Det familjestödjande arbetet och vikten av
mötesplatser för familjer, både när det gäller de öppna förskolorna och familjecentraler är därför
otroligt angeläget.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen

Tumba 2017-05-02
Stefan Dayne (kd)
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§ 115
Svar på motion: Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M) (KS/2014:80)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-05-02 § 99 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Stina Lundgren (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-02 § 45 lämnat en motion:
Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar.
Motionärerna föreslår en utredning för att undersöka inom vilka områden
Botkyrka kommun skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.
Utgångspunkten är att Botkyrka kommun genom offentlig upphandling har
möjlighet att ställa krav på att de som levererar varor och tjänster till
kommunen också främjar jämställdhet i samhället, något motionärerna framhåller kunnat ske inom miljöområdet. Förslaget skulle innebära att
Botkyrka kommun skulle lägga sig i framkant i jämställdhetsarbete, likadant
som man lyckats göra i arbetet med mänskliga rättigheter och kreativa
näringar. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får
uppdraget att genomföra utredningen med vägledning från det material som
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram på området.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-07.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen anser att det är mycket viktigt att
kommunen är pådrivande för en utveckling i riktning mot ett mer jämlikt
och jämställt samhälle. Upphandlingar kan i detta arbete vara ett effektivt
verktyg. Därför står det i Riktlinjer för upphandling och inköp, som
behandlas av kommunstyrelsen 2017-05-02:
“Botkyrka kommun ska alltid pröva förutsättningarna för att ställa sociala
krav i alla upphandlingar, som inte är direktupphandlingar. Socialt ansvarsfull upphandling ska bidra till en positiv samhällsutveckling och en
inkluderande arbetsmarknad. Sociala krav kan handla om att leverantören
ska skapa anställnings- och sysselsättningsmöjligheter för personer som står
långt från arbetsmarknaden, genomföra utbildningsåtgärder, tillhandahålla
praktikplatser, rehabiliteringsplatser, platser för feriearbeten med mera, vid
utförandet av det uppdrag som upphandlingen omfattar. Sociala krav kan
också användas för att främja jämlikhet och jämställdhet, program för social
integration samt främja den sociala ekonomins utveckling.”
Någon ytterligare utredning för att kunna tillämpa så kallad jämställd upphandling är enligt vår bedömning inte nödvändig.
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Yrkanden

Jimmy Baker (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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§ 116
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Ockuperad allmänning vid Tullinge strand, KS/2016:476
Beslut: besvarat
Öppna Åvägen mellan Tullinge och Tumba, KS/2016:568
Beslut: avslag
Utbyggnad infartsparkering i Tumba, KS/2016:574
Beslut: besvarat
Hopptorn till Stendalsbadet i Tullinge, KS/2016:578
Beslut: avslag
Sätt upp hinder för olaglig bilkörning vid Alhagsvägen/Albyvägen,
KS/2016:607
Beslut: besvarat
Cykelparkering vid Skäcklinge busstation, KS/2016:608
Beslut: bifall
Bygg upp anrika Tullinge gård, KS/2016:642
Beslut: besvarat
Bygg om gamla Botvidsgymnasiet till studentbostäder, KS/2016:643
Beslut: besvarat
Namnge gång- och cykelvägen mellan Tullinge torg och Banslätt,
KS/2016:751
Beslut: besvarat
Ta bort kravet på tillstånd för att ha höns i detaljplanerat område,
KS/2016:796
Beslut: besvarat
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§ 117
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Nooshi Dadgostar (V), ledamot i kommunfullmäktige
Besnik Morina (M), ersättare i kommunfullmäktige
Besnik Morina (M), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Nooshi Dadgostar (V) och Besnik Morina (M).
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Johan Alkstål (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Embla Holmlid Kolenda (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Saga Åshage (M)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Besnik Morina (M)
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§ 118
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande, vårdoch omsorgsnämndens ordförande, tekniska nämndens ordförande samt
kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunfullmäktiges ordförande:

-

IS-återvändande krigsförbrytare (M), KS/2017:364

Till kultur- och fritidsnämndens ordförande:

-

Stängt bibliotek i Fittja (M), KS/2017:365

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Stockholm Ski Center (M), KS/2017:366

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Måltider och måltidsmiljö inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst (M),
KS/2017:367

Till tekniska nämndens ordförande:

-

Angående miljömässighet och energieffektivitet i kommunens fastigheter (C),
KS/2017:368
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§ 119
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Utred kommunens hemtjänst (M), KS/2017:307
Trepartsavtal (M), KS/2017:308
Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP), KS/2017:349
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§ 120
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sätt upp bänkar vid Sunnanvägen i Tullinge, KS/2017:232
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sätt upp farthinder vid Oxelvägen i Tullinge, KS/2017:234
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fräscha upp lekplatserna i Fittja, KS/2017:236
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg ett bullerplank vid Förlikningsvägen i Alby, KS/2017:237
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en ny skola i Hallunda, KS/2017:248
Överlåts till utbildningsnämnden för beslut.
Fler parkeringsplatser i Riksten, KS/2017:250
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten, KS/2017:251
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Inför parkeringsförbud på Friluftsvägen i Riksten, KS/2017:252
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Riksten, KS/2017:266
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Installation av peglar för vattenståndsmätning i sjöarna Uttran och Utterkalven, KS/2017:270
Överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut.
Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran, KS/2017:278
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Avskaffa eldningsveckorna i Botkyrka kommun, KS/2017:299
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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§ 121
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.
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Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

05:17:17

17:30 22:47

Mattias Gökinan

S

05:17:17

17:30 22:47

Anders Byrsenius M

05:17:17

17:30 22:47

Gabriel Melki

03:56:46

17:38 - Viktoria Dymenou Wallén S § 108, 109, 110,
21:35
111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

S

Ersättare

Berit Larsson S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120

Serkan Köse

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

05:08:32

17:38 22:47

Maria Gawell
Skog

S

05:17:17

17:30 22:47

Lars Schou

S

05:17:17

17:30 22:47

Ebba Östlin

S

05:17:18

17:30 22:47

Jens Sjöström

S

00:00:00

Björn Pettersson S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120

Tuva Lund

S

00:00:00

Shafqat Khatana S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120

Christina Zedell

S

00:00:00

Marcus Ekman S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120

Robert Aslan

S

05:17:18

17:30 22:47

Diana
Hildingsson

S

05:17:18

17:30 22:47

Adnan Issa

S

05:17:18

17:30 22:47

Juliana Lahdou
Nahrin

S

00:00:00

Bo Johansson

S

05:17:18

Yasemin Ergül S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120
17:30 22:47

Olle Westberg

S

05:17:18

17:30 22:47

Taina Virta

S

05:17:18

17:30 22:47

Robert
Rasmussen

S

05:16:47

17:30 22:47

Maria Mendoza

S

05:17:18

17:30 22:47

Jean-Pierre Zune S

05:17:18

17:30 22:47

Inga-Lill
Strömqvist

S

05:17:18

17:30 22:47

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

05:09:20

17:37 22:47

Jimmy Baker

M

05:17:18

17:30 22:47

Gül Alci

M

05:17:18

17:30 22:47

Kia Hjelte

M

05:17:18

17:30 22:47

Stina Lundgren

M

05:17:18

17:30 22:47

Yngve R K
Jönsson

M

05:11:40

17:35 22:47

Carl Baker

M

05:17:18

17:30 22:47

Andrei Ignat

M

05:17:18

17:30 22:47
Björn Lagerstedt M § 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

03:37:43

Deniz Bulduk

MP 05:17:18

17:30 22:47

Ali Khalil

MP 04:30:44

17:30 22:00

Yosra Yasmin
Sherif

MP 04:54:00

17:53 Shakhlo Altieva MP §
22:47

19:09 - Christina Tibblin M § 99, 100, 101, 102, 103,
22:47
104

Elisabeth
19:22 - Inger Grönberg MP § 99, 100, 101, 102, 103,
MP 01:56:02
Nobuoka Nordin
21:18
104

Embla Holmlid
Kolenda

MP 05:17:18

17:30 22:47

MP 00:00:00

James Jin MP § 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120

Kevin Kors

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva MP § 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105
Inger Grönberg MP § 105, 106, 107

Anders Thorén

TUP 05:16:29

17:30 22:47

Therese Lind

TUP 05:17:18

17:30 22:47

Carl Widercrantz TUP 05:17:18

17:30 22:47

Elizabeth Bushby TUP 05:17:18

17:30 22:47

Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 02:21:11

Karin Nakamura Lindholm TUP § 105, 106, 107,
17:30 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
19:51
119, 120

Robert Stenkvist

SD

00:00:00

Östen Granberg

SD

05:17:18

17:30 22:47

Karl-Otto
Hultström

-

05:17:18

17:30 22:47

Sebastian
Lindqvist

SD

01:16:22

Niklas Lekander SD § 102, 103, 104, 105, 106,
17:30 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117,
18:46
118, 119, 120

Helen Spaak

SD

04:41:11

17:30 22:11

Mats Einarsson

V

05:17:18

17:30 22:47

Bekir Uzunel

V

05:17:18

17:30 22:47

Nooshi
Dadgostar

V

05:15:38

17:31 22:47

Ronnie
Andersson

V

02:59:31

17:30 - Yrsa Rasmussen V § 107, 108, 109, 110, 111,
20:29
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

Pia Carlsson

V

05:17:18

17:30 22:47

Aram El Khoury

KD 05:17:18

17:30 22:47

Mohamed
Benmakhlouf

Sergius Peter Himmelving SD § 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Yusuf Aydin

KD 05:17:18

17:30 22:47

Stefan Dayne

KD 05:17:18

17:30 22:47

Stig Bjernerup

L

05:17:18

17:30 22:47

Lars Johansson

L

05:17:18

17:30 22:47

Robert Steffens

C

05:17:18

17:30 22:47
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Sammanträdestid: 2017-05-23 17:30:00 - 2017-05-24 23:59:59
Namn

Parti Närvaro Tid

Berit Larsson

S

05:17:18

Serkan Köse S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
17:30 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
22:47
116, 117, 118, 119, 120

Björn Pettersson

S

05:17:18

Jens Sjöström S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
17:30 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
22:47
116, 117, 118, 119, 120

Shafqat Khatana

S

05:11:05

Tuva Lund S § 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
17:36 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116,
22:47
117, 118, 119, 120

Carina Olsen

S

00:00:00

S

Christina Zedell S § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
17:37 05:09:52
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
22:47
116, 117, 118, 119, 120

Yasemin Ergül

S

Juliana Lahdou Nahrin S § 99, 100, 101, 102,
17:30 05:17:18
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113,
22:47
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders Gustafzon S

00:00:00

Viktoria
S
Dymenou Wallén

05:17:18

17:30 - Gabriel Melki S § 108, 109, 110, 111, 113, 114,
22:47 115, 116, 117, 118, 119, 120

Nils Andersson

S

05:17:18

17:30 22:47

Ayisha Farooq

S

05:17:18

17:30 22:47

Björn Lagerstedt

M

Therese Hellichius M § 99, 100, 101, 102, 103,
17:30 05:17:18
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114,
22:47
115, 116, 117, 118, 119, 120

Ufuk Sen

M

00:00:00

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin M

03:34:28

Bengt Kring

M

00:00:00

Shakhlo Altieva

Yosra Yasmin Sherif MP §
17:30 MP 02:57:11
Kevin Kors MP § 99, 100, 101, 102, 103, 104,
20:27
105

Inger Grönberg

MP 03:34:50 17:30 - Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 99, 100, 101,

Marcus Ekman

Ersatte

17:30 Ellen Nilsson M § 99, 100, 101, 102, 103, 104
21:04

21:04

102, 103, 104
Kevin Kors MP § 105, 106, 107

James Jin

Mohamed Benmakhlouf MP § 99, 100, 101, 102,
17:31 MP 05:15:54
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113,
22:47
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

Myrna Persson

MP 00:00:00

Camilla
Jägemalm

TUP 00:00:00

Per Börjel

TUP 00:00:00

Karin Nakamura
Lindholm

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 105, 106, 107,
17:30 TUP 05:17:18
108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
22:47
119, 120

Sergius Peter
Himmelving

SD

04:31:46

Ulrika Ekengren

SD

00:00:00

Niklas Lekander

SD

05:13:30

Sebastian Lindqvist SD § 102, 103, 104, 105,
17:33 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116,
22:47
117, 118, 119, 120

Yrsa Rasmussen

V

05:15:13

17:32 - Ronnie Andersson V § 107, 108, 109, 110, 111,
22:47 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

05:17:18

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

00:00:00

Benny
Ferdinandsson

L

00:00:00

Benita Hägg

C

05:17:02

17:30 22:47

Boris Granath

C

05:17:19

17:30 22:47

17:30 - Robert Stenkvist SD § 99, 100, 101, 102, 103,
22:01 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

17:30 22:47

