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Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30 – 21:40

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

kommundirektör Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat

Utses att justera

Taina Virta (S), Yngve RK Jönsson (M)

Ordningen för ärendenas

§§ 155-159, 170,160-169, 171-176

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 4 oktober kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 155-176

Sara Hultqvist

Ordförande

Mattias Gökinan (S)
§§ 155-166, 170-176

Anders Byrsenius (M)
§§ 167-169

Taina Virta (S)

Yngve RK Jönsson (M)

Justerare

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-09-28

Anslaget den

Nedtas den

2017-10-

2017-10-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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§ 155
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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§ 156
Svar på interpellation – Angående miljömässighet och
energieffektivitet i kommunens fastigheter (C), KS/2017:368
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0523 § 118 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Angående
miljömässighet och energieffektivitet i kommunens fastigheter.
Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) besvarar
interpellationen.
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§ 157
Svar på interpellation – Om uthyrningar av kommunala lokaler till AKP:s valkampanjer i Europa (M), KS/2017:431
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0620 § 151 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande – Om
uthyrningar av kommunala lokaler till AKP:s valkampanjer i Europa.
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§ 158
Strukturplan Storvreten - antagande (KS/2015:296)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar strukturplanen för Storvreten.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på principiell inriktning för
markanvisningar och utbyggnad av området närmast Storvretens centrum
samt området mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. Uppdraget ska vara
återrapporterat senast 2017-12-31.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av
Storvretsparken och en bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett
underlag till kommunens investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför analysdagar och beslut om förutsättningar för
Mål och budget.
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga ett vårdoch omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
5. Kommunstyrelsen betraktar uppdragen att ta fram ett förslag på strukturplan samt att genomföra en medborgardialog som fullföljda (2015-06-08 §
139 och 2016-03-07 § 59).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 147 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen gav 2015-06-08 (§ 139) kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en strukturplan för Storvreten i Tumba. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Botkyrkabyggen.
Förslaget på strukturplan visar hur Storvreten kan utvecklas stegvis med bostäder, verksamheter och service och förstärkta stråk och mötesplatser. Inriktningen är att uppföra omkring 2500 bostäder fram till år 2040. Bostäderna ska komplettera befintlig bebyggelse, beträffande hustyper, formspråk,
upplåtelseform och bostadsyta.
Inriktningen är också att Storvretsparken ska bli ett ännu starkare nav för aktivitet, rekreation och möten än vad det är idag samt att omvandla Storvretens centrum till en mer trivsam mötesplats med viss närservice.
Förslaget innebär att Storvretsvägens vägbredd minskas och hastigheten
sänks. Strukturplanen reserverar plats för nya förskolor, skolor, vård- och
omsorgsboenden och gruppboenden.

5[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

Strukturplanen ger riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens efterföljande
planering i stadsdelen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201706-02.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Ronnie Andersson (V), Stefan
Dayne (KD), Robert Steffens (C), Tuva Lund (S), Jimmy Baker (M), Robert
Rasmussen (S) och Youbert Aziz (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

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 2017‐09‐04
Ärende 147 Strukturplan Storvreten‐antagande (KS/2015:296)
Vi anser att det mesta i strukturplanen är bra men vi hade hellre sett ett lägre antal bostäder
gällande utbyggnadstakten av området. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att vi vill ha
en lägre utbyggnadstakt av bostäder i Botkyrka än den som godtagits av övriga fullmäktige.
Vi Sverigedemokrater ser positivt på renovering av området samt planerna för
Storvretsparken. Vi är mycket nöjda över kommunens beslut att renovera Storvretsbadet.
Sverigedemokraterna har tidigare poängterat att kommunen bör undvika att bygga i
Storvretens vackra grönområden samt att vi gärna ser att man behåller gångstråket från
Tumba upp till Storvreten i sin nuvarande form.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 159
Optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen/kommunen avseende centrala Tullinge/Storvreten (KS/2017:499)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner bifogat ömsesidigt förslag till optionsavtal
mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 148 lämnat ett förslag till beslut.
Förslag till ett ömsesidigt optionsavtal har upprättats mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun. Syftet är att Botkyrka kommun ska
möjliggöra blandade upplåtelser inom de områden där AB Botkyrkabyggen
är en mycket stor markägare. För att möjliggöra en byggnation av cirka 300
lägenheter i snitt per år från 2020 behöver AB Botkyrkabyggen vara med i
tidiga skeden och ta sin andel av utvecklingskostnaderna.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-29, § 263.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V), Bo Johansson (S), Ebba Östlin (S),
Youbert Aziz (S), Robert Steffens (C), Jimmy Baker (M), Bo Johansson (S),
Stefan Dayne (KD) och Yngve RK Jönsson (M) 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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Yrkande
2017-09-28

Ärende 148 Optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen/kommunen avseende centrala
Tullinge/Storvreten
Vi är emot detta optionsavtal av flera skäl. För det första är det tveksamt om optionsavtalet är
förenligt med lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att kommunen lämnar över värdefull
mark i Tullinge till Botkyrkabyggen. Men marken i Storvreten (som ingår i bytet) har inte alls
samma potential som kommunens mest värdefulla mark runt Tullinge centrum.
Det vore bättre om Botkyrkabyggen för egen del utlyser en markanvisningstävling i Storvreten och
säljer marken till bästa marknadspris genom markanvisningstävlingar enligt lagen om offentlig
upphandling.
Vidare innebär optionsavtalet att kommunen inte kan styra över utformningen av centrala Tullinge
utan lägger det i händerna på Botkyrkabyggen. Vi föreslår istället att kommunen inte tecknar något
optionsavtal, utan ser över sina markområden och hur dessa bäst kan användas. Därefter utlyser
kommunen markanvisningstävlingar för respektive område och bjuder in små och stora byggbolag
som inkommer med arkitektförslag på tävlingen samt anger ett pris för marköverlåtelsen.
Vid ett sådant upplägg erhålls det bästa marknadspriset för kommunen och även det bästa priset för
lägenheterna. Det är kommunen som bestämmer vilket pris som är mest förmånligt. Dessutom styr
kommunen fortsättningsvis utvecklingen av centrala Tullinge.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)
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§ 160
Revidering ägardirektiv AB Botkyrkabyggen (KS/2017:487)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för AB
Botkyrkabyggen.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående
förslag uppdras åt kommunens ombud vid AB Botkyrkabyggens bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer den ändring av
gällande ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen i enlighet med
fullmäktiges beslut
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 149 lämnat ett förslag till beslut.
AB Botkyrkabyggen är ett av Botkyrka kommun helägt bolag. Ägardirektiven tillsammans med bolagsordningen är styrelsens och VD:s instruktion för
hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 106.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016, § 106 om nya ägardirektiv
för AB Botkyrkabyggen för perioden 2016-2018. Vid ett möte mellan
representanter för ägarna till AB Botkyrkabyggen samt bolaget har det
föreslagits att nedanstående formulering behöver ändras:
”Bolaget ska årligen efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan bolagsstämman, anordna ett
informationssammanträde för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige”
Ovanstående formulering, under punkten 7, rubriken ”Informationsammanträde” till gällande ägardirektiv för AB Botkyrkabyggen ska därmed ändras
till följande:
”Om kommunen så begär ska ordförande och VD efter att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse lämnats till kommunen och i god tid innan
bolagsstämman, anordna ett informationsmöte för ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige.”
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-27.
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.

8[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

§ 161
Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa för Södertörns
brandförsvarsförbund - sotning och brandskyddskontroll
(KS/2016:348)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner principen att Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index
som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 150 lämnat ett förslag till beslut.
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund har den 22 april 2016,
§ 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Södertörns
brandförsvarsförbund att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga
uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor.
Ifråga om dessa taxor fastställs årligen ett index av SKL och SSR som räknas fram som ett sammanvägt index baserat på lönekostnad och konsumentprisindex (KPI). Detta index har använts som bas för att uppräkna taxa för
sotning och brandskyddskontroll i förbundets medlemskommuner under
många år, men fastställs sedan år 2014 i fullmäktige i varje enskild medlemskommun för att vara juridiskt bindande. I slutet på 2013 kom en dom
från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) som fastslog att ett
kommunförbund inte är bemyndigad att fastställa egna taxor, utan att det är
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som måste fastställa
taxorna.
Eftersom taxor avseende sotning och brandskyddskontroll ändå justeras enligt ovan angivna index kan respektive fullmäktige istället besluta om principen, det vill säga att taxorna årligen ska uppräknas enligt det av SKL och
SSR fastställda index. På så sätt kan Södertörns brandförsvarsförbund själv
årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna
fastställda principbeslutet för indexuppräkning. Dock gäller självfallet att
det endast kan ses som verkställighet så länge beräkningsgrunderna är
desamma. Skulle förutsättningarna ändras måste fullmäktige i varje medlemskommun återigen fatta beslut.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 162
Uppräkning av taxor 2017 - Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2017:126)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppräkningen av taxa för 2017
gällande tillsyn och tillstånd enligt förslag från Södertörns brandförsvarsförbunds direktion, att gälla från och med den 1 oktober 2017.
2. Botkyrka kommun beslutar att delegera till Södertörns
brandförsvarsförbunds direktion att årligen, från och med den 1 januari
2018, justera taxorna enligt den beräkningsmodell som beslutades vid
direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31, vilket är en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling
sektorvis” sektor ”Kommuner” och 20 procent av KPI med oktober
månad som bas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 151 lämnat ett förslag till beslut.
Södertörns brandförsvarsförbunds direktion beslutade vid sitt sammanträde
2017-02-03 § 4 att godkänna en uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd
enligt lagen om skydd för olyckor, LSO (2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE (2010:1011) samt förändrad rutin.
Direktionen beslutade att för år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 procent
avseende:
- Avgift för tillsyn enligt LSO
- Avgift för tillstånd enligt LSO
- Avgift för tillsyn enligt LBE
- Uppräkningen innebär att avgiften för tillsyn och tillståndsbeslut enligt
ovan höjs från 943 till 966 kronor/timme.
Brandförsvarsförbundet föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppräkning som förbundsdirektionen godkänt från den 1 april 2014. Detta
eftersom ett kommunalförbund inte självt får fastställa sina taxor enligt ett
beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12).
Direktionen beslutade även att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt
förbundet att från och med 2018 årligen reglera taxan med ett index baserat
på en sammanvägning av 80 procent av Medlingsinstitutets publicerade
”Löneutveckling sektorvis” sektor ”kommuner” och 20 procent av konsumentprisindex med oktober månad som bas. Det innebär att när taxan för
2018 bestäms räknas höjningen fram genom att index oktober 2017 jämförs
med index oktober 2016, och så vidare kommande år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 163
Erbjudande om delägarskap i Inera AB (KS/2017:468)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem)
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud med ersättare att företräda
Botkyrka kommun vid ägarråd i Inera AB samt,
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse ombud och ersättare att representera Botkyrka kommun vid ordinarie och extra bolagsstämmor/årsstämmor i Inera AB under år 2017-2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 152 lämnat ett förslag till beslut.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) Företag AB har erbjudit samtliga
kommuner, däribland Botkyrka kommun att förvärva 5 (fem) aktier för en
köpeskilling om 42 500 kronor i Inera AB. Botkyrka kommun blir i och
med förvärvet delägare i företaget och kommer enklare kunna använda sig
av företagets tjänster.
Inera AB ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster
och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i bl.a.
kommuner och regioner inom deras verksamhetsområden och ansvar. I
ärendet föreligger bland annat aktieöverlåtelseavtal, anslutningsavtal, aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Det förordas att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva de erbjudna aktierna av
SKL Företag AB i enlighet med redovisat aktieöverlåtelseavtal samt godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Yrkande

Lars Johansson (L) 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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§ 164
Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun (KS/2017:96)
Beslut

1. Kommunfullmäktige fastslår arbetsgruppens betänkande som inriktning
i kommunens arbete för att utveckla närdemokratin.
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att se över aktuella styrdokument och utarbeta förslag till nya/reviderade styrdokument i
enlighet med betänkandet.
3. Eventuella kostnader för 2018 hanteras inom kommunstyrelsens ram.
4. Nya/reviderade styrdokument samt övriga förslag till beslut för verkställande av betänkandet ska koordineras med UNO-utredningen
(utredning av kommunens nämndorganisation) och tillställas kommunstyrelsen senast 31 mars 2018 för implementering senast 1 januari 2019,
till dess fortgår nuvarande arbete.
5. Uppdrag 2017-02-06, § 40 anses slutfört.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 157 lämnat ett förslag till beslut.
Utan en bra närdemokrati uppnår inte Botkyrka sin fulla potential.
Botkyrkas 90.000 invånares är experter på sin egen gata och de som bäst
känner till Botkyrkas behov och förutsättningar.
Botkyrka har länge arbetet hårt och intensivt med att stärka närdemokratin.
Kommunen har utvecklat många metoder för medborgare att vara delaktiga.
Ändå så känner inte Botkyrkaborna att de är delaktiga och att deras åsikter
tas på allvar. Därför beslutade kommunstyrelsen att utreda hur närdemokratin i Botkyrka ska utvecklas och bli bättre.
Utredningen har vänt på alla stenar i Botkyrkas närdemokratiarbete och
även sett till nationella exempel på lyckat arbete för medborgarinflytande.
Medborgares synpunkter och tankar ska tas på fullaste allvar och inga bra
förslag ska gå till spillo. Därför måste byråkratin förenklas, budget och
beslut läggs närmare medborgarna samt att mer fokus läggs på att få in
medborgarnas synpunkter.
Det är kommunens fel att medborgares synpunkter idag inte tas till vara till
fullo. Därför utgår besluten från att det är den kommunala beslutsfattningen
och byråkratin som behöver ändras, inte medborgarnas synpunkter.
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Därför föreslår vi nu tre stora förändringar för bättre närdemokrati:
Ökat fokus på närdemokratin

Medborgarnas synpunkter och tankar måste kunna omhändertas på riktigt.
Genom att starta en dialogkommission med koppling till kommunstyrelsen
skapas en tydlig kedja från medborgarnas synpunkter till beslut om åtgärder.
Dialogkommissionen ska koncentrera sig på en stadsdel i taget. På så vis
koncentreras kommunens fokus, kommunikation och åtgärder till en
stadsdels utveckling. Det gör att dialog, analys, genomförande och
återkoppling sker mer koncentrerat och medborgarnas synpunkter kan
genomföras snabbare. Dialogkomissionen får också uppgiften att genomföra
minst två rådslag per år med syftet att möjliggöra direkt påverkan för medborgarna på sitt närområde. Med dessa två ben kan kommunen nyttja medborgarnas expertis i avgränsade frågor så väl som kommunens allmänna
utveckling.
Stärkt områdesutveckling

Områdesutvecklingen ska ske hela tiden och fortsätta mellan
dialogkommissionens besök i stadsdelen. Åtgärder som är enkla ska kunna
gå snabbt och inte innebära onödig byråkrati. Därför stärks områdesutvecklarens mandat så att medborgarnas synpunkter snabbt kan tas till vara.
Områdesutvecklarna är idag mycket närvarande i stadsdelarna och ser vad
som händer och får många tips på utvecklingsområden. Många åtgärder är
enkla att genomföra men bromsas upp på grund av en tungrodd byråkrati,
dåliga budgetförutsättningar samt oklara mandat för områdesutvecklaren.
Därför är det viktigt att minska byråkratin och förtydliga områdesutvecklarnas roll och mandat i kommunen.
Utvecklad hantering av medborgarsynpunkter och “en väg in”

Botkyrkaborna skickar in mängder av idéer, synpunkter, tankar och förslag
till kommunen om hur platsen kan utvecklas. Dessa ska få den uppmärksamhet de behöver och förtjänar, de ska dock inte fastna i överdrivet långa
beslutsprocesser och kostsam hantering. En medborgare ska inte heller
behöva hålla reda på skillnaden mellan medborgarförslag, synpunkt,
felanmälan och så vidare. Kontaktar man kommunen ska man få en rättvis
behandling utan byråkratiskt trassel.
Därför utvecklas nu medborgarförslagen till medborgarsynpunkter. Detta
gör att enklare förslag inte behöver lång beredningstid utan snabbt kan
beslutas om, åtgärdas och återkopplas till medborgaren. Större förslag går
istället att besluta om när det är ett så pass viktigt och/eller komplicerat förslag att det är värt längre beredningstid.
“En väg in” innebär också att alla medborgarsynpunkter som kommer till
kommunen ska ordnas i ett ärendesystem som enkelt går att följa från
inkommet förslag, genom beredning, till beslut och återkoppling till
medborgaren.
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Med dessa tre förändringar kommer beslut och budget närmare invånarna så
att deras tankar och idéer snabbare kan ge effekt och kommunen kan bättre
ta till vara medborgarnas expertis.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L), Stefan Dayne (KD),
Emanuel Ksiazkiewicz (S), Mats Einarsson (V), Ufuk Sen (M) och
Jean-Pierre Zune (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (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.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) lämnat ett särskilt yttrande,
bilaga.
Shakhlo Altieva (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 157 Stärk närdemokrati i Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har under många år haft en bristande närdemokrati. Enkla åtgärder bromsas upp
av en tungrodd byråkrati och många invånare känner att de inte kan påverka kommunala beslut.
Ett tydligt exempel är frågan om Tullinge egen kommun. Många Tullingebor engagerade sig och
lyckades samla in närmare 7 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. I
folkomröstningen röstade 67 % av Tullingeborna JA vilket motsvarar 2/3 majoritet. Trots detta
valde kommunledningen att inte gå vidare med delningsfrågan och därmed inte lyssna på
Tullingeborna.
Det är svårt att se hur Tullingeborna ska få någon större tillit till den kommunala demokratin när
frågor behandlas på det sättet. Resultatet blir snarare en känsla av svek som underminerar
förtroendet för demokratin.
Nu har ett nytt beslutsunderlag med tjusiga formuleringar arbetats fram. Av dokumentet framgår
bland annat att ”medborgarnas synpunkter och tankar måste kunna omhändertas på

riktigt” och att ”tanken är att stadsdelsdialogerna framförallt ska fokusera på

kommuninvånarnas åsikter om området och frågor som de själva bedömer som

angelägna”.

Det låter fint, men frågan är vad det verkliga resultatet blir? En stor risk att medborgarna får en
falsk bild av vilket inflytande de kan få. För faktum är att trots kommunledningens olika
demokratiexperiment såsom t ex det hårt kritiserade dialogforum har utvecklingen varit negativ.
Och nya projekt som t ex en ”dialogkommission” och andra låtsasdemokratiska experiment löser
knappast grundproblemet.
Istället behövs närdemokrati på riktigt och vi har därför lämnat in en motion om att inrätta
kommundelsnämnder i Botkyrkas fem kommundelar med ett lokalt ansvar för frågor som rör det
egna geografiska området. Sammansättningen av nämnden bör utgå från valresultatet i respektive
kommundel. Då skulle representativiteten bli bättre och de olika politiska uppfattningar som finns
bland invånarna i olika kommundelar skulle bättre återspeglas jämfört med nuvarande
kommunfullmäktiges sammansättning.
Tullingepartiet säger NEJ till nya låtsasdemokratiska experiment och JA till riktig närdemokrati.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunfullmäktige
2017-09-28
Ärende 157

Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun (KS/2017:96)

Vi har under många år påpekat (ibland med stöd i externa genomlysningar) att
kommunen har för många ingångar för medborgarna och att den alltför vildvuxna floran
bör gallras. Det är för ”spretigt” och medborgare upplever ofta förvirring i de alldeles
för många kanaler som kommunen haft för dialog och kommunikation. Trots de många
ingångarna upplever alldeles för många medborgare att det är svårt med dialog med
kommunen.
Det faktum att den styrande majoriteten S+V+MP föreslår nedläggning av dialogforum
samt medborgarsförslagen är förstås något som vi, som en konsekvens av vår
oförändrade hållning till desamma, utan problem kan ställa oss bakom.
Dialogforum har aldrig fullt ut fungerat som det var tänkt. Dessutom har det alltid
funnits en diskrepans i funktionaliteten och besöksantalet mellan den norra och den
södra kommundelen. Vi kom efter par år fram till detta. Det tog ytterligare ett par
mandatperioder för majoriteten att göra detsamma, men bättre sent än aldrig.
Medborgarförslagen har också haft en klar överrepresentation av tämligen välbeställda
kommuninvånare i den södra kommundelen. Påfallande ofta har de varit av
synpunktkarakär och inom ramen för Samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren varit den mest
ärendetunga nämnden och medborgarförslagen har spelat en betydande roll i detta.
Dessutom bör man lägga till antalet tjänstemannatimmar som (ofta i onödan) har gått till
att administrera alla medborgarförslag.
Det tredje förslaget, stärkandet av områdesutvecklingen, kan komma att leda till
positiva effekter för respektive kommundel. Vi har också märkt att det kan ta för lång
tid att komma till skott med enkla förbättringsåtgärder, som sannolikt först identifieras
av områdesutvecklarna. Med tydligare mandat, mindre byråkrati och mer resurser kan
säkert deras arbete bli mer effektivt och snabbfotat. Det får förstås framtida
utvärderingar utvisa, men vi är initialt positiva.
Dessutom innebär liggande förslag en ekonomisk effektivisering av en art som vi alltid
förespråkar, med större fokus på kärnverksamheterna.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)

Sid 1 (1)

Ärende 158 Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun

Särskilt yttrande:

Miljöpartiet ser mycket positivt på att närdemokratin utvecklas och ansatsen att förstärka
Botkyrkabornas egenmakt och inflytande i lokala frågor. Vi vill dock i den fortsatta utredningen lyfta
Botkyrkabornas möjlighet till förstärkt egenmakt genom medborgarbudget eller dylikt.

Shakhlo Altieva (MP)

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2017-09-28
Ärende 158 Stärkt närdemokrati i Botkyrka kommun (KS/2017:96)
Sverigedemokraterna håller med om stora delar av arbetsgruppens betänkande. Vi kan
konstatera att till exempel dialogforum inte alltid fungerat optimalt inom alla kommundelar,
men vi vet också att i en del kommundelar har dialogforum fungerat väl.
Vi ser fram emot att hitta ett bra sätt att stärka närdemokratin inom hela kommunen.
Det vill till att inte medborgarna upplever att det inflytande man har idag där dialogforum
fungerar undergrävs.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg
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§ 165
Uppsägning av medlemskap i filmpool StockholmMälardalen (KS/2017:436)
Beslut

Kommunfullmäktige vidimerar kultur- och fritidsnämndens beslut om uppsägning av kommunens medlemskap i Filmpool Stockholm-Mälardalen
ekonomisk förening.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 171 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun har länge satsat på en bred film- och mediaverksamhet
med verksamheter som Xenter i Tumba och filmklustret på Subtopia med
Fanzingo och Filmbasen i spetsen. 2007 beslutade kommunfullmäktige att,
tillsammans med andra aktörer, grunda och inträda som medlem i den ekonomiska föreningen Filmpool Stockholm-Mälardalen i syfte att stärka den
regionala professionella film- och tv-produktionen. Föreningen etablerade i
sin tur Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (idag Filmregion StockholmMälardalen AB) inom vilken den operativa verksamheten drivs. Botkyrka
kommun har politisk representation i bägge styrelserna.
I samband med beslut om inträde i Filmregionen formulerades Botkyrka
kommuns syfte med samarbetet, vilket i korthet innebar att det skulle leda
till ökat inflytande och delaktighet hos ungdomar, bättre integration, stärkt
varumärke genom inspelningar i kommunen samt företagsetableringar och
ökad sysselsättning inom relaterade branscher.
2015 tog kommunledningsförvaltningen fram en statusrapport där kommunens åtagande i film- och mediaverksamhet utvärderades. I denna rapport
gör förvaltningen bedömningen att kommunens deltagande i Filmpool och
Filmregion inte har uppfyllt det syfte som förväntades av fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslöt då att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att
inleda avtalsförhandlingar med Filmregion för att förtydliga parternas åtaganden. 2016 överfördes uppdraget till kultur- och fritidsnämnden. Kulturoch fritidsförvaltningen har under 2016 förhandlat med Filmregion om ett
samarbetsavtal men bedömer att förhandlingen inte har lett till förutsättningar att infria det syfte kommunfullmäktige ställde upp 2007 för
kommunens filmverksamhet. Det är också förvaltningens bedömning att det
inte är sannolikt att kommunen i närtid kan vinna gehör för sitt syfte och
uppnå önskade effekter.
Förvaltningen föreslår därför ett utträde ur föreningen Filmpool senast per
30 juni 2017 så att kommunen, i enlighet med Filmpoolens stadgar, kan avsluta sitt åtagande i Filmpoolens samlade verksamhet, inklusive Filmregion,
per 31 december 2017.
Då avvisering om utträde ur föreningen behövde ske senast 30 juni 2017
fattade kommunstyrelsens ordförande 2017-07-20 beslut om att avvisera om
utträde. Bedömningen är dock att ärendet ska hanteras av kommunstyrelsen
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och kommunfullmäktige, då kommunfullmäktige godkände medlemskapet
initialt.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 40.
Yrkanden

Deniz Bulduk (MP), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Ufuk Sen (M)
och 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.

17[37]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

§ 166
Svar på motion - Bygg en badbrygga vid Maden (TUP)
(KS/2016:707)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 153 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Therese Lind (TUP) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en
motion: Bygg en badbrygga vid Maden. Motionärerna ser ett
behov att badmöjligheter i Tullinge som är lättillgänglig för personer som
saknar bil eller har någon typ av funktionsnedsättning. Det populära
promenadstråket Tullinge strand har tyvärr ingen badplats längs
promenaden. Motionärerna föreslår att Maden kan kompletteras med en
badbrygga, något som skulle skapa ett än mer levande område och säkerställa en badplats som kan nyttjas av alla. Tidigare har ett kallbadhus funnits
på platsen, något Tullingeborna sannolikt skulle uppskatta att kunna utnyttja
idag också. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning får i uppdrag att
anlägga en badbrygga vid Maden, samt uppdraget att undersöka förutsättningarna att uppföra ett kallbadhus vid Maden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-09, § 134.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-09, § 43.
Motivering

År 2016 anlades dagvattenparken Maden i nära anslutning till platsen där
motionärerna föreslår att det byggs en badbrygga och att frågan om att
anlägga ett kallbadhus utreds. Vattenparkens huvudsyfte är att förbättra
kvalitén på vattenmiljön och det vatten som rinner ut i Tullingesjön samt
förbättra förutsättningarna för fågelliv och groddjur i området. Med
anledning av detta är Maden vid Tullinge strand en olämplig plats att
anlägga ett bad.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Jimmy Baker (M), Carl Widercrantz (TUP), Östen Granberg (SD),
Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP), Ufuk Sen (M), Andrei Ignat (M) och
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet 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 35 jaröster och 24 nejröster, 2 avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
2017-09-04

Svar på motion – Bygg en badbrygga vid Maden (TUP)

När motionen behandlades i samhällsbyggnadsnämnden angavs det att Maden inte är prioriterad,
dels utifrån vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i
kommunen.
Poängen med motionen är just den bristande tillgängligheten till befintliga strandbad. Att bada är en
självklar sommaraktivitet för många barn och vuxna. Men för en ensamstående förälder som inte
har tillgång till bil kan det vara omständligt att ta sig till t ex Lida eller Stendalsbadet.
Om Maden kompletteras med en pålad brygga utefter vasskanten skulle hela området bli mer
levande, och genom att placera ut stegar ned i vattnet med lämpliga mellanrum skulle man kunna
erbjuda möjligheten till ett dopp i det svalkande vattnet. Och det skulle åtminstone finnas ett ställe i
centrala Tullinge som är lättillgänglig så att även den som saknar bil kan få njuta av sommaren
ordentligt.
Vi vänder oss mot argumentet om att det inte skulle gå att bada vid en dagvattenpark. Den
vattenmängd som rinner ut via dagvattenparken är ju bara en liten rännil vid normal väderlek.
Det finns flera frågeställningar som vi vill ha svar på, t ex vilka mätningar av vattenkvaliteten som
har gjorts och vad dessa mätningar har visat?
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)
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§ 167
Svar på motion - Inför intraprenadsystem (M) (KS/2016:742)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 154 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en motion: Inför
intraprenadsystem. Motionärerna ser ett problem med svårigheterna att
rekrytera och behålla personal samt de ökade sjuktalen inom vård- och omsorgsverksamheten. Utöver det uppger endast 50 procent sig vara nöjda med
sin arbetssituation. Fler arbetsgivare inom vård och omsorg vore positivt
och ger Botkyrka kommun som arbetsgivare möjlighet att utveckla bra arbetsplatser där medarbetarna trivs. Att låta personal driva verksamhet på intraprenad möjliggör för medarbetare att utveckla tankar och idéer och kan
locka personer som söker en arbetsplats där de kan utvecklas. Motionärerna
föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och utveckla
former för att personal ska kunna driva verksamhet på intraprenad.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 15.
Motivering

En modern vård och omsorg som finns där för medborgarna är en
självklarhet i nya Botkyrka. För att komma dit måste vi våga testa nya
lösningar som inger framtidstro. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
redan idag med att skapa utrymme för innovation och att införa intraprenad
skulle kunna vara ett ytterligare steg.
Den rödgröna kommunledningen tycker därför att det vore bra att förvaltningen utreder hur införandet av ett intraprenadsystem skulle kunna fungera
och vilka konsekvenser det skulle få.
Yrkanden

Carl Baker (M), Tuva Lund (S), Aram El Khoury (KD) och Stig Bjernerup
(L) 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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§ 168
Svar på motion - Utöka livsmedelskontrollerna (SD)
(KS/2017:81)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 155 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26, §
23 lämnat en motion: Utöka livsmedelskontrollerna. Motionärerna föreslår
att miljö- och hälsoskyddsnämnden utökar antal och omfattning av sina
livsmedelskontroller, att konsekvenserna skärps när en avvikelse har konstaterats samt att Botkyrka kommuns hemsida redovisar resultatet av
livsmedelsinspektionerna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-24, § 25.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser motionen vara besvarad.
Livsmedelskontroller utgår från en förutbestämd kontrollplan. Under år
2015 och år 2016 har kontrollen ökat. Vid avvikelse kontrolleras att rättelse
sker inom rimlig tidsperiod, vid allvarligare avvikelse kan uppföljande
besök, föreläggande och/eller förbud ske. Att lägga ut resultaten av
kontrollerna på kommunens hemsida bedöms i nuläget inte vara aktuellt.
Kontrollerna följer Livsmedelsverkets riktlinjer.
Yrkanden

Niklas Lekander (SD) och Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP) yrkar bifall till
motionen.
Myrna Persson (MP), Benita Hägg (C), Lars Johansson (L) och Yngve RK
Jönsson (M) 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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§ 169
Svar på motion - Inför familjecentraler i både norra och
södra Botkyrka (KD) (KS/2017:80)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 156 lämnat ett förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26, § 23 lämnat en motion:
Inför familjecentraler i både norra och södra Botkyrka. Motionärerna understryker vikten av tillgängligt stöd till föräldrar, framförallt till föräldrar som
inte har förutsättningar att ta sitt föräldraansvar och är i extra behov av stöd
från samhället. Stöd behöver ges i tid och både genom riktade och generella
åtgärder. Familjecentraler kännetecknas av att huvudmännen, till exempel
kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra för tvärfacklig samverkan. Familjecentraler där mödrahälsovård, barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet samlas under
ett och samma tak är ett exempel på hur familjer kan nås i ett tidigt skede.
På en familjecentral kan isolering brytas, språkträning erbjudas samt exempelvis undervisning om kostvanor. Tullinge har idag några aktörer samlade
under samma tak, men motionärerna önskar se ett samarbete mellan de olika
parterna enligt verksamhetsmodellen familjecentral. Motionärerna föreslår
även inrättande av en familjecentral i norra Botkyrka.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-05-22, § 75.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen sympatiserar med tanken på att återinföra
familjecentraler i Botkyrka och menar att det var beklagligt att det
borgerliga styret i landstinget 2006-2010, genom Vårdval Stockholm,
tvingade familjecentralerna att lägga ner i Botkyrka. Vårdvalet ledde till att
centralerna fick mindre pengar när landstinget inte längre tog hänsyn till det
högre behovet i Botkyrka, utan istället började fördela resurserna helt jämnt.
I dagsläget har inte landstinget någon avsikt att satsa sina resurser på att
starta familjecentraler. Därför bedöms det inte finnas några förutsättningar
att gå vidare med det här förslaget.
Yrkanden

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Jimmy Baker (M), Carl Widercrantz (TUP) och Yngve RK Jönsson (M)
yrkar bifall till motionen.
Mats Einarsson (V) och Ebba Östlin (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 35 jaröster och 26 nejröster, 1 som ej röstar. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 156: Svar på motion – Inför familjecentraler i både norra och södra
Botkyrka (KD) (KS/2017:80)
För Kristdemokraterna är familjen den viktigaste gemenskapen i samhället. Att satsa på
förebyggande insatser för att främja hälsa och välmående i den unga generationen är något av det
viktigaste samhället kan bistå med. Familjecentralerna har möjlighet att i ett tidigt skede och på
ett effektivt sätt fånga upp kontakten med utsatta familjer, men också vara en stödjande resurs till
familjer i allmänhet och även vara ett led i att främja integrationen. En stor vinst med samverkan
mellan flera yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka
och tillgodose behov av stöd.
En lyckad integration förutsätter trygga föräldrar och barn. Ska vi klara integrationen på ett bättre
sätt behöver vi samordna våra resurser smartare än idag. En familjecentral kan då fungera som en
viktig mötesplats, en samlingspunkt för föräldrar och barn att få hjälp och stöd på olika sätt.
Isolering bryts, vänskapsband knyts och information kan ges samtidigt som barnen leker.
Sollentuna kommun har tre familjecentraler, Södertälje har en familjecentral i Geneta och en till
på gång. Det är alltså ingen omöjlighet för Botkyrka att också starta familjecentraler. Detta
förutsätter förstås lokala initiativ, att viljan finns att satsa från kommunens sida och att t.ex.
vårdgivare uppvaktas. När motionen behandlades i Socialnämnden bedömde socialförvaltningen
att idén med familjecentraler är bra. Kommunen vill dock inte ens utreda möjligheterna till att
etablera familjecentraler i norra och södra Botkyrka, utan vill avslå vår motion helt. Det tycker vi
kristdemokrater är beklämmande.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen
Tumba 2017-09-04
Stefan Dayne (kd)

Yrkande
2017-09-28
Ärende 169 Svar på motion – Inför familjecentraler i både norra och södra Botkyrka
Förslag till beslut:
Liberalerna yrkar bifall till motionen.
Motivering:
För oss i Liberalerna är familjecentraler en viktig fråga. Det finns mycket att vinna på att
samlokalisera landstingets och kommunens verksamhet i familjecentraler där behov finns,
vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet för personal och patienter.
Såväl kommun som landsting behöver bli bättre på att samverka mellan olika berörda
myndigheter och organisationer, utveckla personalförsörjningen och säkerställa en trygg
arbetsmiljö för alla anställda, i syfte att bidra till att socioekonomiskt utsatta stadsdelar
utvecklas. Många med nedsatt hälsa och upplevelse av otrygghet bor i dessa områden och de
utsätts därmed dubbelt när våld och fundamentalism tar över i deras närområde. Ytterst är det
statens ansvar att se till att människor kan känna sig trygga i sitt bostadsområde och att våld
och skadegörelse lagförs.
Samordnad verksamhet har också andra fördelar t ex blir det enklare att trygga
kollektivtrafikförsörjningen och det blir även enklare att anställa väktare vid behov. Att ha
fler kollegor kan också bidra till en bättre arbetsmiljö. Vidare blir det enklare att ha egna fast
anställda tolkar. I slutänden innebär det att patienterna får en bättre vård. Liberalerna anser
därmed att det behövs fler familjecentraler. Att som majoriteten gör enbart skylla på
landstinget för att det inte finns fler är inte konstruktivt. Ansvaret delas också av kommunen.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)
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§ 170
Svar på medborgarförslag - Inför förändringar vid Tullinge
strand (KS/2016:527)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-09-04 § 157 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-09-29, § 182 ett medborgarförslag från
Eva Engberg: Inför förändringar vid Tullinge strand. Förslagsställaren har
noterat kraftiga översvämningar vid Maden. Nuvarande konstruktion av
vägen är farlig för alla trafikanter, såväl gående som cyklister och bilister.
Utöver det är även grodtunnlarna översvämmade och de höga trottoarkanterna försvårar groddjurens passage till och från sjön. Förslagsställaren
föreslår att trottoaren tas bort eller att vägen dräneras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-30, § 1.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-04-04, § 84.
Motivering

Medborgaren har uppmärksammat ett problem som tidigare fanns vid
Tullinge strand. Under våren togs därför cirka 400 meter gångbana/trottoar
bort, det möjliggjorde en kontinuerlig avvattning till våtmarken samt
öppnade upp vägarna för groddjur. Med anledning av de redan genomförda
åtgärderna så har förslaget i medborgarförslaget redan förverkligats.
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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§ 171
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Shakhlo Altieva (MP) är ny ledamot efter Kevin Kors (MP)
Christina Karlsson (MP) är ny ersättare efter Shakhlo Altieva (MP)
Svar på medborgarförslag

Rensning av Tumba-Ån mellan Utterkalven och Kvarnsjön samt mellan Segersjön och Utterkalven, KS/2016:410
Beslut: besvarat
Förslag om- exploatera kullen söder om Xenter, KS/2016:420
Beslut: avslag
Förslag om farthinder på Almvägen 2-10 i Tullinge, KS/2016:547
Beslut: besvarat
Sätt upp en skylt som förbjuder rastning av hundar vid Körsbärsparken i
Tullinge Villastad, KS/2016:563
Beslut: bifall
Bygg en brygga vid Tullinge strand, KS/2016:589
Beslut: avslag
Gör Tullingesjön mer tillgänglig för kommuninvånarna, KS/2016:593
Beslut: besvarat
Förbättra kanalen mellan Utterkalven och Segersjön, KS/2016:615
Beslut: bifall rensning av kanalen, avstyrkt breddning av kanalen, avstyrkt
att ersätta befintlig kulvert med viadukt
Asfaltera parkeringsplats nedanför klätterväggen vid Tullinge strand,
KS/2016:676
Beslut: bifall
Gör Kyrkvärdsvägen i Tumba säkrare, KS/2016:702
Beslut: besvarat
Offentlig toalett nära Tullinge centrum, KS/2016:705
Beslut: besvarat
Sätt upp farthinder i Tumba Villastad, KS/2016:763
Beslut: avslag
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Förbjud genomfartstrafik på Grödingevägen mellan Högbrinksvägen och
Vattravägen, KS/2016:764
Beslut: avslag
Sätt upp en fartkamera vid Harbrovägen, KS/2016:766
Beslut: besvarat
Hundrastgård i Sankt Botvids väg och Norsborgsvägen, KS/2016:804
Beslut: avslag
Belysning över gång- och cykelbana i Fittja, KS/2016:806
Beslut: bifall
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar på Eklundshovsvägen/Hangarvägen,
KS/2016:814
Beslut: bifall
Spola is på tennisbanorna för skridskoåkning under vinter vid Maden,
KS/2016:817
Beslut: avslag
Grafräknare till alla gymnasieelever i Botkyrka, KS/2016:822
Beslut: besvarat
Sätt upp trafikljus i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen, KS/2016:862
Beslut: besvarat
Fler papperskorgar i Tullinge villastad/Trädgårdsstad, KS/2016:870
Beslut: besvarat
Belysning till lekparkerna i Norsborg, KS/2017:17
Beslut: besvarat
Farthinder på Segersjövägen i Uttran, KS/2017:39
Beslut: avslag
Anlägg trottoar och gångväg på Strandvägen i Uttran, KS/2017:40
Beslut: besvarat
Bygg en läktare i Tullingehallen, KS/2017:43
Beslut: avslag
Montera stoppljus/trafikljus vid befintligt övergångsställe på KP Arnoldssons väg, KS/2017:124
Beslut: besvarat
Sätt upp en trappa mellan Elgentorpsvägen 27 och Tullingebergsvägen 2,
KS/2017:154
Beslut: avslag
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Anlägg ett utegym vid Tullinge strand, KS/2017:174
Beslut: avslag
Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 110 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 1 2017,
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§ 172
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Björn Lagerstedt (M), ersättare i kommunfullmäktige
Björn Lagerstedt (M), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Björn Lagerstedt (M), vice ordförande och ledamot i Stiftelsen Sveriges
invandrarinstitut och museum
Gabriel Izgi (KD), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ivan Petrichtchev (SD), ersättare i socialnämnden
Sinan Celepli (V), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Nirlep Singh (S), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Carina Olsen (S), ersättare i kommunfullmäktige
Carina Olsen (S), ledamot i utbildningsnämnden
Firel Danho (S), ersättare i utbildningsnämnden
Magdalena Jonsson (M), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Magdalena Jonsson (M), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Nils Oskar Nilsson (M), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Sven Arne Lindblom (S), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Hampus Frid (C), ersättare i utbildningsnämnden
Dag Ahlse (C), ledamot i dialogforum Grödinge
Willy Viitala (M), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Carina Olsen (S)
och Björn Lagerstedt (M).
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Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Ivan Petrichtchev (SD)
Dana Platter (SD)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Mohammed Sadik Alkeshwan (S)
Björn Pettersson (S)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Björn Pettersson (S)
Christian Khouri (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Firel Danho (S)
Tomas Bergqvist (S)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Magdalena Jonsson (M)
Toivo Niemi (M)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot efter Magdalena Jonsson (M)
Boban Pejic (M)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Nils Oskar Nilsson (M)
Eva Blomqvist (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Hampus Frid (C)
Dag Ahlse (C)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dag Ahlse (C)
Anders Dalenius (C)
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ledamot efter Björn Lagerstedt (M)
Willy Viitala (M)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Björn Lagerstedt (M)
Willy Viitala (M)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Kevin Kors (MP)
Christina Karlsson (MP)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Christina Karlsson (MP)
Lars Lengquist (MP)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Ledamot efter Kevin Kors (MP)
Mohamed Habib (MP)
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
Ledamot efter Johan Alkstål (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carina Olsen (S)
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sinan Celepli (V)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)
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§ 173
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande,
kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande, krisledningsnämndens ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och
kultur- och fritidsnämndens ordförande för besvarande vid kommande
kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

-

Angående den löpande skötseln av offentliga miljöer i Botkyrka (L), KS/2017:563

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Informationssäkerhet i Botkyrka kommun (KD), KS/2017:564

Till socialnämndens ordförande:

-

Varför vägrar ni ta emot Varken Hora eller Kuvads rapport kring hedersförtryck? (M),
KS/2017:611

Till krisledningsnämndens ordförande:

-

Angående kommunens krisberedskap och MSB:s brev till kommunen (C), KS/2017:612

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande:

-

Medborgares oro kring verksamheter i Kassmyragropen? (M), KS/2017:613

Till kultur- och fritidsnämndens ordförande:

-

Politiskt motiverad censur i kommunens biblioteksverksamhet (M), KS/2017:614
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§ 174
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP), KS/2017:562
Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L), KS/2017:606
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§ 175
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska,
KS/2017:385
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från folkhälsokommittén och
kommunledningsförvaltningen.
Sänk hastigheten till 30km/tim på sträckan mellan Vattravägen 7-10,
KS/2017:390
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör en cykelbana mellan Tullinge Station och Tumba, KS/2017:391
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Barnvagnsanpassade trappor samt lekplats i Solhöjden, KS/2017:398
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fartgupp på Dymmelkärrsvägen, KS/2017:399
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:403
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Korsningen Kanslivägen/Annabergsvägen saknar säkra trottoarer,
KS/2017:404
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Farthinder/avsmalning Kanslivägen utanför förskola, KS/2017:406
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag på planteringar i stället för parkeringar av bilar utanför utgång 1
Hallunda centrum, KS/2017:414
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Belägga med konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken, KS/2017:418
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Gångväg vid Hallunda tunnelbana, KS/2017:422
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Rensa sly och belysning vid Malmsjö skola, KS/2017:424
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Farthinder Hallundavägen och Tomtbergavägen, KS/2017:427
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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Vid Malmsjön - rensa strand och skapa stigar och promenadstråk,
KS/2017:428
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Farthinder Flottiljvägen, Tullinge, KS/2017:458
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förbättra gång/cykelväg utmed Flottiljvägen, Tullinge C till Brantbrink,
KS/2017:470
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand, KS/2017:473
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Bygg bryggor och sittgrupper vid Malmsjön i Vårsta, KS/2017:475
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör hastighetsdämpande åtgärder på Solskensvägen-Tullingebergsvägen
och Parkhemsvägen- Alfred Nobels Allé, KS/2017:484
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Lekplats/fotbollsplan vid Mejramvägen, KS/2017:485
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Generellt byggnadslov för hyresrätter inom AB Botkyrkabyggen gällande
inglasade balkonger, KS/2017:492
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sänk hastigheten till 50 km/tim på Tumbavägen, KS/2017:493
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg ett utegym likt Tantolunden i Vårstaparken, KS/2017:494
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Bygg en fräsch lekpark mellan Örnsbergstigen och Örnsbergsvägen,
KS/2017:496
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Ett mysigt café/restaurang vid Tullingesjön, KS/2017:498
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förslag om farthinder på Harbrovägen, KS/2017:505
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Hundbadplats Tullingesjön, KS/2017:508
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gallring av trädbeståndet i Stendal, KS/2017:511
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut
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Sätt upp farthinder på hela Tullingebergsvägen, KS/2017:512
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Utbyte av trottoarkant vid Flygarvägen 2-4, KS/2017:514
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:566
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:567
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:568
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:569
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Namnbyte på orten Gamla Norsborg, KS/2017:570
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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§ 176
Enkla frågor
Beslut

Frågorna får ställas.
Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) besvarar den enkla
frågan.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar den enkla
frågan.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställer en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande
angående hissarna i kommunalhuset.
Angående hissarna i kommunalhuset (L), KS/2017:574
Lars Johansson (L) ställer en enkel fråga till vård- och omsorgsnämndens
ordförande angående platstillgång i vård- och omsorgsboenden.
Angående platstillgång i vård- och omsorgsboenden (L), KS/2017:575
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Namn

Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

00:00:00

Yasemin Ergül S § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Mattias Gökinan S

04:10:00

17:3021:40

Anders
Byrsenius

M

04:10:00

17:3021:40

Gabriel Melki

S

04:10:00

17:3021:40
Vakant § 155, 156, Ayisha Farooq S § 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176

Serkan Köse

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

04:10:00

17:3021:40

Maria Gawell
Skog

S

04:10:00

17:3021:40

Lars Schou

S

04:10:00

17:3021:40

Ebba Östlin

S

04:10:00

17:3021:40

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

04:10:00

17:3021:40

Christina Zedell S

04:10:00

17:3021:40

Robert Aslan

S

00:00:00

Diana
Hildingsson

S

04:10:00

17:3021:40

Adnan Issa

S

04:10:00

17:3021:40

Juliana Lahdou
Nahrin

S

03:35:00

17:5521:40

Bo Johansson

S

04:10:00

17:3021:40

Nils Andersson S § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Björn Pettersson S § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Ayisha Farooq S § 155, 156

Olle Westberg

S

04:10:00

17:3021:40

Taina Virta

S

04:10:00

17:3021:40

Robert
Rasmussen

S

02:16:00

17:3019:46

Maria Mendoza

S

04:10:00

17:3021:40

Jean-Pierre Zune S

04:10:00

17:3021:40

Inga-Lill
Strömqvist

S

04:10:00

17:3021:40

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

04:10:00

17:3021:40

Jimmy Baker

M

04:10:00

17:3021:40

Daniel Njuguna S § 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Gül Alci

M

00:00:00

Ufuk Sen M § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Kia Hjelte

M

00:00:00

Christina Tibblin M § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Stina Lundgren

M

02:08:00

17:30–
19:38

Yngve R K
Jönsson

M

04:10:00

17:3021:40

Carl Baker

M

04:10:00

17:3021:40

Andrei Ignat

M

04:10:00

17:3021:40

Therese
Hellichius

M

04:10:00

17:3021:40

Ellen Nilsson

M

04:10:00

17:3021:40

Deniz Bulduk

MP 04:10:00

17:3021:40

Ali Khalil

MP 04:10:00

17:3021:40

Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Asta Holm M § 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176

Inger Grönberg MP § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

James Jin MP § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Elisabeth
MP 00:00:00
Nobuoka Nordin
Embla Holmlid
Kolenda
Mohamed
Benmakhlouf

MP 04:10:00

17:3021:40
Myrna Persson MP § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva MP 04:10:00

17:3021:40

Anders Thorén

TUP 04:10:00

17:3021:40

Therese Lind

TUP 04:10:00

17:3021:40

Carl Widercrantz TUP 04:10:00

17:3021:40

Elizabeth
Bushby

TUP 00:00:00

Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 03:55:00

Camilla Jägemalm TUP § 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
17:3021:25

Vakant § 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Sergius Peter Himmelving SD § 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176

Robert Stenkvist SD

00:00:00

Östen Granberg

SD

04:10:00

17:3021:40

Karl-Otto
Hultström

-

04:10:00

17:3021:40

Sebastian
Lindqvist

SD

00:51:00

17:3018:21

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson

V

04:10:00

17:3021:40

Bekir Uzunel

V

04:10:00

17:3021:40

Ronnie
Andersson

V

04:10:00

17:3021:40

Niklas Lekander SD § 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, Vakant § 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176
Ulrika Ekengren SD § 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

V

04:10:00

17:3021:40

Yrsa Rasmussen V

04:10:00

17:3021:40

Aram El Khoury KD 04:10:00

17:3021:40

Yusuf Aydin

KD 03:12:00

18:2821:40

Stefan Dayne

KD 04:10:00

17:3021:40

Stig Bjernerup

L

04:10:00

17:3021:40

Lars Johansson

L

04:10:00

17:3021:40

Robert Steffens

C

03:09:00

17:30 –
20:39

Pia Carlsson

Vakant § 155, 156, 157, 158

Benita Hägg C § 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176
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Namn
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Berit Larsson

S

00:00:00

Björn Pettersson S

04:10:00

Shafqat Khatana S

00:00:00

Carina Olsen

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

00:00:00

Yasemin Ergül

S

04:10:00

Inger Ros S § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
17:30 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
21:40
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Daniel Njuguna

S

04:10:00

17:30 - Robert Rasmussen S § 165, 166, 167, 168, 169,
21:40 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Carola Norén

S

00:00:00

Anders
Gustafzon

S

00:00:00

Viktoria
S
Dymenou Wallén

00:00:00

Nils Andersson

S

04:10:00

S

Juliana Lahdou Nahrin S § 155, 156, Serkan
17:30 - Köse S § 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
04:10:00
21:40 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176

Ayisha Farooq

Ersatte

Robert Aslan S § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
17:30 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
21:40
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Jens Sjöström S § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
17:30 –
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
21:40
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Björn Lagerstedt M

00:00:00

Ufuk Sen

M

04:10:00

Gül Alci § 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
17:30 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
21:40
171, 172, 173, 174, 175, 176

Christina Tibblin M

04:10:00

Kia Hjelte M § 155, 156, 157, 158, 159, 160,
17:30 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
21:40
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Bengt Kring

M

00:00:00

Asta Holm

M

04:10:00

Inger Grönberg

MP 04:10:00

17:30 - Stina Lundgren M § 165, 166, 167, 168, 169,
21:40 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Yosra Yasmin Sherif MP § 155, 156, 157, 158,
17:30 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
21:40
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

James Jin

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 155, 156, 157,
17:30 - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
MP 04:10:00
21:40 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176

Myrna Persson

Mohamed Benmakhlouf MP § 155, 156, 157,
17:30 - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
MP 04:10:00
21:40 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176

Christina
Karlsson

MP 04:10:00

17:30 21:40

Camilla
Jägemalm

TUP 04:10:00

Elizabeth Bushby TUP § 155, 156, 157, 158,
17:30 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
21:40
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Per Börjel

TUP 00:00:00

Karin Nakamura
17:30 –
TUP 03:05:00
Lindholm
20:35
Sergius Peter
Himmelving

SD

Robert Stenkvist SD § 155, 156, 157, 158, 159,
17:30 04:10:00
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
21:40
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Ulrika Ekengren SD

04:10:00

Helen Spaak SD § 155, 156, 157, 158, 159,
17:30 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
21:40
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Niklas Lekander SD

03:55:00

17:30 - Sebastian Lindqvist SD § 159, 160, 161, 162,
21:25 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

Haider Raja

V

00:00:00

Marit
Normasdotter

V

04:10:00

17:30 21:40

Kerstin Amelin

V

04:10:00

17:30 21:40

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

04:10:00

Benny
Ferdinandsson

L

00:00:00

Benita Hägg

C

04:10:00

17:30 - Robert Steffens C § 168, 169, 170, 171, 172,
21:40 173, 174, 175, 176

Boris Granath

C

04:10:00

17:30 21:40

17:30 21:40

