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Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30-21:54

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Kommundirektör Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat, kommunsekreterare Selin Göker

Utses att justera

Pia Carlsson (V), Carl Widercrantz (TUP)

Ordningen för ärendenas

§§ 3, 1-2, 4-10, 19-22, 11-18, 29

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 31 januari kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-29

Sara Hultqvist

Ordförande

Inger Ros (S)
§§ 3, 1-2, 4-10,11-18, 23-29

Mattias Gökinan (S)
§§ 19-22

Pia Carlson (V)

Carl Widercrantz (TUP)

Justerare

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-25

Anslaget den

Nedtas den

2018-02-06

2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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§1
Svar på interpellation – Broddar? (M), KS/2017:692
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-26 §
212 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Broddar?
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§2
Svar på interpellation – Gör något åt Tornet! (M),
KS/2017:748
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-23 §
241 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Gör
något åt Tornet!
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar
interpellationen.
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§3
Svar på interpellation – Förekommer månggifte och
barnäktenskap i kommunen? (M), KS/2017:786
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
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§4
Svar på interpellation – Ytterligare olägenheter vid Kassmyragropen (M), KS/2017:794
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1219 § 262 en interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande –
Ytterligare olägenheter vid Kassmyragropen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Myrna Persson (MP) besvarar
interpellationen.
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§5
Svar på interpellation – Om hanteringen av bifallna medborgarförslag (L), KS/2017:800
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Benny Ferdinandsson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2017-12-19 § 262 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande – Om hanteringen av bifallna medborgarförslag.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar
interpellationen.
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§6
Medledar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2017:757)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar medledar- och arbetsmiljöpolicy.
2. Kommunfullmäktige beslutar att följande befintliga styrdokument
upphör att gälla:
 Arbetsgivarstrategi, KS/2011:366.
 Lönepolicy i Botkyrka kommun, KS/2008:36.
 Arbetsmiljöpolicy, KS/2010:394.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 1 lämnat ett förslag till beslut.
Hur väl arbetsgivaren Botkyrka kommun lyckas med att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla rätt kompetens nu och i framtiden är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna ta sin roll som möjliggörare för Botkyrkaborna. Medledar- och arbetsmiljöpolicy sätter ramar samt styr och vägleder
arbetet med att nå de politiska målen inom kompetensförsörjning.
I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkaborna är självklara medskapare i all utveckling.
I Botkyrka arbetar vi processorienterat för att tillgodose medborgarnas
behov på ett effektivt sätt. Vi behöver se helheten för Botkyrkaborna och
samordna verksamheten i väl fungerande värdekedjor.
Ökad komplexitet, behovet av innovation och utveckling ställer nya och
andra krav. Då fungerar inte den klassiska uppdelningen mellan rollerna
chef och medarbetare. Genom att tydliggöra att vi alla är medledare skapar
vi förutsättningar för att vara innovativa och ta tillvara kreativiteten.
Tillsammans tar vi ansvar för den komplexa helhet som det kommunala
uppdraget innebär.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2017-12-08, § 27.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-24.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§7
Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun (KS/2017:765)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderade bidragsregler för ideella
föreningar i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att vid behov revidera bidragsregler för ideella föreningar.
3. De reviderade bidragsreglerna gäller från och med 1 februari 2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 2 lämnat ett förslag till beslut.
Utifrån den utredning som gjorts angående organiserad spontanidrott i Botkyrka kommun, så ändras kriterierna till att bidraget även omfattar målgruppen barn och äldre (65+). I kriterierna förtydligas även att jämställdhet och
jämlikhet är en faktor vid bidragsbedömning.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2017-12-15, § 103.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-30.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-01-08
Ärende 002

Revidering av bidragsregler för ideella föreningar (KS/2017:765)

Vi anser att det är bra att kommunen stöttar föreningslivet och att framför allt barn och
ungdomar har en meningsfull fritid. Fritidsutbudet i Botkyrka kommun fritidsutbud, ska
företrädelsevis rikta in sig på aktiviteter för barn och ungdomar, funktionshindrade och
äldre. Verksamheterna för dessa grupper ska i första hand finansieras inom
förvaltningsbudgeten och de ska fungera som komplement till det som föreningslivet
och eller andra aktörer erbjuder.
Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som
exempelvis mötesplatsföreningar, där fokus ofta avser annan verksamhet än de
prioriterade grupperna.
I 2017 års revison framgick stora brister/frågetecken kring medlemsregister
lokalkostnader samt diverse utbetalningar.
Det är viktigt att de som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav och
bedriver den verksamhet som faktiskt har överenskommits. Så är inte fallet gällande ett
antal föreningar. Vi menar på att det är rätt att stoppa fler utbetalningar till den typen av
föreningar då de inte uppfyller de kriterier som har uppställts för att kunna vara
bidragsberättigade.
Vidare menar vi att de föreningar som befinns ha fått utbetalda medel på fel grund bör
betala tillbaka det erhållna föreningsstödet. Det behöver därför kartläggas och redovisas
hur mycket pengar det totalt rör sig om, för samtliga år. Vi anser vidare att fler
föreningar per år borde bli föremål för granskning, då det påfallande ofta hittas brister
bland de som granskas. För de fall där en förening upprepat inte följer reglerna eller
använder pengarna på fel sätt, bör kommunen kunna neka även framtida
föreningsbidrag.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§8
Överföring av tomträttsmark till AB Botkyrkabyggen genom
transportköp (KS/2017:767)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att de 29 fastigheter Botkyrka kommun
tillträder 2018-01-01 överförs till AB Botkyrkabyggen genom transportköp för en köpeskilling om 523 587 000 kronor med tillträde senast
2018-03-31.
2. Kommunfullmäktige delegerar till exploateringschefen Antonio
Ameijenda och markchef Agneta Engver Lindquist att var för sig underteckna avtal och övriga handlingar som erfordras för överlåtelserna.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun har köpt av Stockholm stad, genom tidigare beslut, alla
fastigheter AB Botkyrkabyggen innehar med tomträtt i Botkyrka. AB Botkyrkabyggen har tidigare friköpt sina tomträtter de hade i Alby och därför ser
vi det som naturligt att även nu erbjuda AB Botkyrkabyggen ett friköp nu när
Botkyrka kommun förvärvar all tomträttsmark från Stockholm stad. Genom
att vi genomför det som ett transportköp behöver kommunen inte söka lagfart
eller betala stämpelskatt, vilket vi måste göra om friköpet görs senare än tre
månader efter vårt tillträde.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-12-05, § 404.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201711-15.
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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§9
Inrättande av Tillväxt Botkyrka AB (KS/2017:683)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda det kommunala aktiebolaget
Tillväxt Botkyrka AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till bolagsordning för
bolaget Tillväxt Botkyrka AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ägardirektiv för bolaget
Tillväxt Botkyrka AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett aktieägartillskott till bolaget Tillväxt Botkyrka AB om en miljon (1 000 000) kronor.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa besluten enligt ovan.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
6. Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, att för kommunens räkning ingå ett civilrättsligt uppdragsavtal med bolaget Tillväxt Botkyrka AB enligt förslag.
Jäv

Ali Khalil (MP) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
---

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro - och
minskar segregation och utanförskap. Ett samhälle där fler individer och
företag växer är ett samhälle vi vill leva i.
--Vi är ett antal individer som tror på entreprenörskapskraft i samhällsförändring som är beredd att satsa tid och resurser för att bevisa det.
Vilka är vi?
Vi är personer som har gjort egna tillväxtresor och vill nu skapa förutsättningar för fler att göra detsamma, tillsammans med Botkyrka kommun
genom satsningen ”Tillväxt Botkyrka”. Se lista på namn och bio längre
ner i detta brev. Vi blev inspirerade av liknande satsningar i Malmö och
Helsingborg, där framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv
har gett möjligheter för investerare och företag att effektivt bidra till en
positiv samhällsutveckling. Tillsammans har vi startat Stiftelsen ’Tillväxt
Stockholm’ och finansierat ett team under ’uppstartsperioden’ för att hitta
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rätt kommun att börja jobba med i Stockholmsregionen.
Vi tror på Botkyrka
Vi ser stor potential i just Botkyrka kommun. Botkyrka är rankad som en
av de kommuner med bäst tillväxt i Stockholms län, vars befolkning representerar 109 nationaliteter och pratar över 100 språk. Det är en kommun som vi bedömer har förutsättningarna att gå före och leda Sverige
mot ett mer mångfalt och framgångsrikt samhälle. Under hösten har vi
lärt känna kommundirektören såväl som verksamhetsledare i arbetsmarknadsförvaltningen och mött ledare med hög kompetens och rätt värderingar, vilket är en förutsättning för att Tillväxt Botkyrka ska nå framgång. Vi
har också träffat kommunpolitiker med det driv, innovativ inställning och
resultatorienterat synsätt som passar oss. Även övriga aktörer i Botkyrka
som jobbar redan inom dessa områden har vi haft kontakt med och visat
oss hur initiativet kan komplettera och bidra till ett ännu effektivare arbete
tillsammans.
Vi tror på kraften i individen.
Vi tror att alla människor kan utvecklas med rätt förutsättningar och egen
vilja. Genom Tillväxt Botkyrka vill vi ge bättre förutsättningar för Botkyrkas företagare och arbetssökande att växa. Det handlar inte om att göra
jobbet åt någon men snarare att ta bort begränsningar så att individer kan
nå sin potential. När entreprenörer växer skapas framgångsrika företag
och fler hållbara jobb. När arbetssökande växer får de ett jobb där de kan
bidra med kompetens och drivkraft som i längden skapar ännu fler jobb.
Så vill vi driva Tillväxt Botkyrka.
Tillväxt Botkyrka - Hjärtat + plånboken (i det ordningen.)
'Jag har arbetat med samhällsfrågor de senaste 15 åren inte minst projektet
med skolorna-företag i Botkyrka. Minska utanförskap genom jobb och tillväxt är för mig en stark drivkraft.' Michael Treschow, Tidigare Ordförande
för Unilever, Ericsson m fl. samt tidigare koncernchef för Atlas Copco samt
Electrolux
“En av de viktigaste aspekterna för Sveriges framtid är jobbskapande. Lyckas vi med detta så är vi alla vinnare! Genom Tillväxt Stockholm kan jag
stötta och bidra med mina erfarenheter kring entreprenörskap och bolagsbyggande. Detta är såklart en väldigt liten uppoffring för att bidra med tid,
energi och kapital för att fler människor kan få jobb och därmed kommer in
på arbetsmarknaden”. Jeremias Andersson, Grundare av Academic Work.
Serieentreprenör
“Jag tror på kraften i att tillsammans verka för tillväxt och därmed nya arbetstillfällen. I kombinationen av entreprenörens egen drivkraft, ett profess-
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ionellt nätverk och individanpassad coaching samt vid behov kapital ligger
nyckeln till framgång. “Lina von Post, VD Nära Hjärtat AB
“Många funderar över hur man kan bidra till att lösa de problem vårt samhälle just nu brottas med. Genom att stödja lokala entreprenörer och därmed skapa nya riktiga jobb vill jag bidra på ett meningsfullt sätt. Detta projekt kan på ett beprövat sätt skapa en effektiv process där olika intressenter
jobbar ihop för maximal nytta till lägsta möjliga kostnad.” Alexander af
Jochnick, Ordförande Oriflame, aktiv investerare, styrelseledamot Postkodföreningen
“Som investerare tror jag att det finns en stor potential att hitta morgondagens vinnare då mötet mellan entreprenörer och kapital är väldigt långt
bort i förorten. Personligen för mig som arbetar med handel ser jag en möjlighet att bidra men även ha en ekonomisk uppsida. Jag ser denna satsning
rent kommersiellt med ide att skapa värden för alla inblandade. Jag är övertygad att nästa stora handelsbolag finns där ute i orten” Dani Evanoff,
Grundare Godiskungen och tidigare VD CandyKing, serieentreprenör
“Vi vill bidra till ett bättre Stockholm genom att stödja enskilda entreprenörer, med råd och kapital, så deras företag kan växa och anställa fler i
förorten. På så sätt kan vi kombinera investeringar med vårt samhällsengagemang.” Patrik och Carin Wahlén, Grundare Volati och Wahlén & Partner.
Andra medlemmar i Investerar- och rådgivargruppen:
Kristoffer Jeansson, Grundare av Ryska posten och serieentreprenör
Sebastian af Jochnick, Grundare Retail Knowledge, aktiv investerare och
stort socialt engagemang
Emad Zand, Tidigare VD för familjeföretaget Avesina hörsel, aktiv investerare
Dimitris Gioulekas, VD Knighttec AB
Faje Gani, Head of Twitter Nordics, Sellbranch
Leo Razzak, Social entreprenör och mediaprofil från Norsborg.
Yrkanden

Marcus Ekman (S), Lars Johansson (L), Ronnie Andersson (V), Ebba Östlin
(S), Jimmy Baker (M), Myrna Persson (MP), Yngve RK Jönsson (M) och
Robert Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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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§ 10
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt
Botkyrka AB (KS/2017:683)
Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB:
-

Michael Treschow (ordinarie ledamot)
Kevin Ryan (ordinarie ledamot)
Alexander af Jochnick (ordinarie ledamot)
Anna Anderberg (ordinarie ledamot)
Kerstin Berglund (ordinarie ledamot)
Pia Ackmark (ordinarie ledamot)
Nina Angermund-Carlsson (suppleant)

2. Kommunfullmäktige utser Michael Treschow till styrelsens ordförande
och Alexander af Jochnick till vice ordförande.
3. Kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden till och med den ordinarie
bolagsstämman 2019.
4. Förslaget att inrätta det kommunala bolaget ”Tillväxt Botkyrka AB” innebär således att de kommunala revisorernas ansvar utökas till att även
omfatta Tillväxt Botkyrka AB.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.
Jäv

Ali Khalil (MP) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
Av Tillväxt Botkyrka AB:s bolagsordning, 7 § framgår följande;
Styrelsen skall bestå av lägst två och högst sex styrelseledamöter med lägst
en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av
den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201712-21.
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Yrkanden

Marcus Ekman (S) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Kia Hjelte (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan
(M):s tilläggsyrkande under proposition och finner att fullmäktige avslår
(M):s tilläggsyrkande. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan (S):s
tilläggsyrkande under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med (S):s tilläggsyrkande.
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Protokollsanteckning

Förslaget att inrätta det kommunala bolaget ”Tillväxt Botkyrka AB”
innebär således att de kommunala revisorernas ansvar utökas till
att även omfatta Tillväxt Botkyrka AB.
Ebba Östlin (S)

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-01-08
Ärende 005 Val av ledamöter och suppleanter i Tillväxt Botkyrka AB (KS/2017:683)
Nu blir det ytterligare en styrelse (likt Södra Porten) som föreslås bli utan politisk
representation. Detta är ett otyg då det är kommunala skattepengar och kommunal
verksamhet. Det är viktigt ur en demokratisk synvinkel att de folkvalda får insyn och
medborgarna möjlighet att utkräva ansvar.
Vi vill att det ska vara åtminstone 1+1, d.v.s. majoritet + opposition, utöver de
”professionella” i styrelsen.
Kommunen riskerar att få en tjänstemannakår som styr i kommunala verksamheter utan
möjlighet för de folkvalda att vara ens delaktiga i beslutsprocesserna och utan tillräcklig insyn
i verksamheterna.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

lägga till att majoriteten utser en ledamot samt oppositionen en suppleant till
styrelsen av Tillväxt Botkyrka AB

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)
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§ 11
Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar utvecklingsprogrammet för HallundaNorsborg.
Kommunfullmäktige uppdrar åt:
2. Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.
3. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en
välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.
4. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en strategi för markanvändning i
Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad.
5. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ytterligare 20 villatomter i
Hallunda/Norsborg.
6. Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritidsverksamhet i Brunna.
7. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats
för äldre i Hallunda/Norsborg.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
8. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att årligen
uppdatera utvecklingsprogrammets redovisning av aktiviteter (”Det här
gör vi nu och nästa år”).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen gav 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Förslaget till program
utgår från kommunens vision och omsätter den till ett områdesperspektiv för
Hallunda-Norsborg genom fyra huvuduppgifter:





Mer jämlika och trygga uppväxtvillkor
Bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor
Starkare samspel och känsla för platsen
Förnyad stadsmiljö

För var och en av huvuduppgifterna anges långsiktiga handlingsvägar.
Dessa ger en ram för prioritering och samordning av kommunens insatser
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för en sammanhållen inriktning över tid. De aktiviteter som vår organisation
sätter i verket sker genom det ordinarie styrsystemet.
Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram
för Hallunda-Norsborg. I ordförandeförslaget står följande bakgrundsförklaring till uppdraget:
Botkyrkas kommundelar skiljer sig åt från varandra. Därför kan vissa
av hållbarhetsutmaningarna vara mer eller mindre relevanta för de
olika platserna. Hittills har utvecklingsprogram tagits fram för Alby,
Tullinge och Fittja. Nu står Hallunda-Norsborg på tur för ett
utvecklingsprogram.
Hallunda-Norsborg byggdes till stora delar ut i och med bygget av miljonprogramsområdena. Det är ett fantastiskt område med stor potential.
Dess läge som södra porten till Stockholm och dess natursköna miljöer
gör Hallunda-Norsborg till en ideal plats att bo, leva och verka på.
Vi vill med detta utvecklingsprogram skapa en modern stadsdel tillsammans med boende och verkande i området. Kommunen kan inte
ensam driva fram en bra utveckling. Samverkan krävs med medborgare
och andra aktörer. Därför inkluderar arbetet med utvecklingsprogrammet dialog med aktörer utanför kommunorganisationen.
Det slutliga förslaget till ett utvecklingsprogram är framtaget genom majoritetsberedning.
Tillvägagångssätt

Arbetet med utvecklingsprogrammet har skett genom följande steg: faktainsamling och nulägesbeskrivningar utifrån olika områden (2015), medborgaroch aktörsdialog (2015), analys (2016) samt framtagande av huvuduppgifter
och handlingsvägar (2017). En återrapportering av dialogen gjordes på klimat- och planeringsberedningen den 17 februari 2016.
Programarbetet har skett i ett löpande samspel med områdesgruppen i
Hallunda-Norsborg.
Efter kommunfullmäktiges beslut kommer programmet att formges grafiskt,
sedan återkopplas till stadsdelen och spridas i den kommunala organisationen.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-12-21, § 30.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-20.
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Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne
(KD), Stig Bjernerup (L), Robert Steffens (C), Myrna Persson (MP), Mats
Einarsson (V), Ebba Östlin (S), Deniz Bulduk (MP) 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

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2018-01-08
Ärende 006

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411)

Moderaterna står bakom huvuddragen i utvecklingsprogrammet.
Normalt brukar ett utvecklingsprogram innehålla lite mer substans - detta har mer
karaktären av en sammanfattning som går ut på att fler ska komma i arbete, att
uppväxtvillkoren ska vara mer jämlika och att ”stadsmiljön” bör förnyas.
Huvudpoängen är att alla förvaltningar i efterhand ska komma med förslag på hur de
utifrån sina förvaltningsuppdrag kan bidra till utvecklingsprogrammet. Så detta är
egentligen inte ett utvecklingsprogram; det är snarare ett uppdrag att ta fram ett
utvecklingsprogram.
Vidare ifrågasätter vi målet ”jämlika livsvillkor”. Det är en stor skillnad på jämlika
livschanser och jämlika livsvillkor - oavsett egen prestation och insats.
Det måste alltid löna sig att arbeta och det måste löna sig ännu mer för den som sliter på
mer. Lägre skatter i kombination med lägre och färre bidrag är därmed frihetsreformer
och några av de viktigaste incitamenten för att få människor att växa och bli
självständiga individer som försörjer sig själva och sina familjer.
Moderaternas perspektiv är att alla som växer upp här ska ha så goda möjligheter som
möjligt för att senare kunna forma sina egna liv. Man kan bli sin egen lyckas smed,
genom att vara flitig och ambitiös så kan man komma att tjäna mer och lyckas bättre än
om man exempelvis skolkar i skolan eller är inte anstränger sig tillräckligt.
Vi ser vidare ett ännu större behov av en tonvikt mot trygghetsskapande insatser och
åtgärder, en högre prioritering av att anpassa offentliga rummet och ett ännu mer aktivt
samarbete med de rättsvårdande myndigheterna för att komma tillrätta med
kriminaliteten.

Jimmy Baker (M)

Kia Hjelte (M)

Stina Lundgren (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)
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§ 12
Förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av funktionerna Tjänsteperson i beredskap (TiB) och
Kommunikatör i Beredskap (KiB) (KS/2017:785)
Beslut

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Polisen undersöka
möjligheter till ett utökat nyttjande av trygghetskameror i kommunen. I
uppdraget ingår att utreda möjliga placeringar och finansiering för
sådana kameror.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
2. Botkyrka kommun inrättar funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB)
3. Botkyrka kommun inrättar funktionen Kommunikatör i Beredskap (KiB)
4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fastställa rutiner och arbetsbeskrivning för TiB- och KiB-funktionerna.
5. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med
övriga förvaltningar, bemanna TiB- och KiB-funktionerna med lämpliga
resurspersoner.
6. KiB-funktionen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
7. Kommunstyrelsen tilldelar kommunledningsförvaltningen 1 800 000
kronor för 2018 för finansiering av TiB-funktionen samt två extra resurser att ingå i kommunens centrala säkerhetsorganisation. Finansiering
sker genom kommunstyrelsens medel till förfogande. Kostnader för
2019 hanteras i budgetberedningen för 2019.
8. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten
att förstärka säkerhetsfunktionen ytterligare med det årliga statsbidraget
som kommunen får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB.
9. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera insatsen Storsamling i Fittja för att se om konceptet även kan införas i övriga
kommundelar.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka ska vara en levande och trygg plats att bo och verka i. För kommunledningen är det viktigt att Botkyrkabor är och känner sig trygga och
trivs i sina stadsdelar. För att öka tryggheten och trivseln behöver man jobba
på många olika områden, i grunden handlar det om att stärka Botkyrka.
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För att skapa långsiktig trygghet behöver man ha arbete som reagerar direkt
på och mot händelser som sker i kommunen, men det behövs också ett långsiktigt arbete som stärker Botkyrka och Botkyrkaborna så att allt gott som
görs får ta plats. Det handlar om att stötta nattvandrare, förstärka föreningslivet, skapa fler mötesplatser och utveckla våra stadsdelar med mycket mer.
Det handlar också om att alla Botkyrkabor ska känna sig trygga i att skolan
stärker och tar hand om våra unga. Det bästa investeringen vi kan göra är att
se till att alla unga blir behöriga till gymnasieskolan. Därtill ska man känna
sig trygg i att omsorgen finns där när den behövs. Därför jobbar kommunledningen aktivt med att utveckla och stärka skolan och omsorgen i Botkyrka.
Men för att skapa mer långsiktig trygghet behövs också ett arbete som
tränger ut de få kriminella som förstör för så många och ger plats åt allt det
goda som sker.
I Botkyrka finns numera det närmaste samarbetet någonsin mellan kommunen, AB Botkyrkabyggen och polisen. Det samarbetet byggs kring gemensamma lägesbilder över allt som sker i kommunen som gör det möjligt att
agera gemensamt.
Den polisiära organisationen har byggts ut i Botkyrka, och för att vi som
kommun på bästa sätt ska kunna samverka med övriga aktörer behövs en väl
utbyggd säkerhetsorganisation. För att säkra goda effekter och utveckla
arbetet i samarbetet mellan kommun och polis så förstärks nu den kommunala organisationen för säkerhet och trygghet.
En del i vårt arbete med att stärka Botkyrka är att se till att alla faktiskt kan
vara med och bidra. Därför prövades konceptet Storsamling i Fittja under
december 2017. Det innebär att man samlar alla lokala aktörer och bjuder in
boenden i området, både för att berätta om det arbete som görs för att utveckla stadsdelen, men också för att visa på vilken viktig roll alla dessa aktörer har och hur de kan bidra. Det arbetet ska därför utvärderas och utvecklas för att bli ett komplement till arbetet i hur vi stärker Botkyrka.
En annan åtgärd som diskuteras är trygghetskameror. Polisen har ett pågående arbete med det. Därutöver ska kommunen se över och förbereda
eventuell medfinansiering av fler trygghetskameror om polisen ser det som
effektivt.
Detta är några delar av det stora arbetet som utvecklas för att skapa mer
trygghet och trivsel i kommunen.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Robert Steffens (C), Per Börjel (TUP), Kia Hjelte (M) och
Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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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§ 13
Höjning av maxtaxa för förskola och fritidshem
(KS/2017:784)
Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. De nya avgiftsnivåerna börjar gälla från den 1
mars 2018.
2. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i mandat att besluta om
höjningar av maxtaxa inom förskola och fritidshem som inte överskrider
Skolverkets högsta avgiftsnivåer från och med den 1 mars 2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Skolverket fastställer statsbidrag för maxtaxa varje år. Statsbidragen betalas
ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen 2001:160
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Förordningen har nu återigen ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån har höjts. De nya
avgiftsnivåerna för maxtaxa som avser vårdnadshavarnas avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem börjar gälla från den 1 mars
2018.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-12-12, § 135.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-12-06.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Uppdragsavtal för Hågelbyparken AB 2018
(KS/2017:777)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till uppdragsavtal mellan Botkyrka
kommun och Hågelbyparken AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare tillsammans med Hågelbyparken AB upprättat ett avtal mellan kommunen och bolaget. Enligt avtalet
ska bolaget sköta anläggningen och erbjuda kommuninvånare tillgång till
parken samt även bedriva en viss programverksamhet.
Uppdragsavtalet löper ut den 31 december 2017 och ska således förlängas.
Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med föregående års avtal. Det
som har lagt till i uppdragsavtal för 2018 är att bolaget tillsammans med
kommunen under 2018 ska utreda förutsättningarna för hur nuvarande verksamhet bäst kan utvecklas utan att kommunen kvarstår som huvudman för de kommersiella verksamheterna på Hågelbyparken. Under 2018 ska bolaget tillse att
de kommersiella verksamheterna upphandlas med anledning av konkurrensrättsliga skäl.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2018 har beräknats till 6 444 000 kronor. Ersättningen har räknats upp med de procentsatser som tillämpas
gentemot kommunens egna verksamheter (cirka 2,3 procent). Bolaget har
liksom de kommunala nämnderna fått en minskad budgetram/uppdragsersättning motsvarande två procent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201712-13.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 15
Svar på motion - Östersundsmodellen för flyktingmottagande m.m (M) (KS/2016:495)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Thèrése Hellichius (M) och Yngve RK Jönsson har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-21, § 158 lämnat motionen: Östersundsmodellen för flyktingmottagande m.m. (M). Motionärerna anför att
Östersunds kommun köper, genom allmännyttiga Östersundshem, in cirka
hundra Attefallshus (bygglovsbefriad komplementbyggnad) för att bereda bostäder åt flyktingar, studenter och arbetslösa. Motionärerna anser att denna
modell vore intressant för Botkyrka kommun att titta närmare på. Modellen
innebär att kommunen tecknar avtal med villaägare i syfte att förhyra plats
för Attefallare på tomten i 4–6 år, mot en fast tomträttsavgäld/hyra. Själva
komplementbyggnaden köps in av kommunen och villaägaren kan beredas,
efter kontrakts-/avskrivningstiden löpt ut, möjlighet att köpa loss byggnaden
för en nominell summa. Därav föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden att se över
en modell där kommunen köper in Attefallare i syfte att, i avtal med privatpersoner, uppföra dessa på olika villatomter i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2016-11-08, § 361.
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet 2016-10-18, § 132.
Motivering

Motionärerna refererar i denna motion till den så kallade Östersundsmodellen. Det finns dock stora skillnader mellan denna modell och den som föreslås i motionen, då man i Östersund använder sig av kommunal mark.
Förslaget att placera husen på privata tomter kompliceras av olika avtalsmässiga svårigheter. Vidare finns osäkerhet vad gäller VA- och vägkapacitet.
Botkyrka kommun har varit projektägare i samverkan med Huddinge, Nykvarn och Salems kommun i ett projekt rörande privatuthyrning till nyanlända. Detta resulterade i en förstudie från PWC som sammanfattade hur
kommuner kan arbeta med privatuthyrning utifrån olika praktiska och lagstiftningsmässiga aspekter. Det finns dock svårigheter i att veta hur effektiva
dessa typer av lösningar är.
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Kommunen arbetar med att erbjuda bostäder för nyanlända på anvisning i
enlighet med bosättningslagen. Ett styrdokument som reglerar kommunens
arbete med bostäder för nyanlända antogs i kommunstyrelsen i november
2016. Såväl 2016 och 2017 klarade Botkyrka kommun sina anvisningar
inom ramen för detta befintliga arbete och vår bedömning är att vi ska klara
även 2018 på detta sätt. Detta innebär konkret att vi prioriterar att klara anvisningarna genom kommunkontrakt för barnfamiljer och genom byggande
av modulhus med tillfälliga kontrakt för ensamhushåll.
Motionärerna hänvisar i sin motion till flyktingliberala Botkyrkabor i ”välbärgade” områden som genom förslagen i motionen ”äntligen och helt frivilligt” skulle få chansen att bidra till flyktingmottaganden. Den rödgröna
kommunmajoriteten vill passa på att tacka alla engagerade Botkyrkabor som
redan idag, på ideell basis, gör stora insatser för människor som har flytt till
vårt land.
Yrkande

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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§ 16
Svar på motion - Renovera järnåldersbyn Hogslaby i
Hågelbyparken (SD) (KS/2016:427)
Beslut

Motionen anses besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, §
125 lämnat motionen: Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken.
Motionärerna anför att Järnåldersbyn i Hågelbyparken är kraftigt nedgången
och har börjat förfalla. Bland annat anförs att befintlig husgrund och hustak
för flertalet byggnader är i så dåligt skick att det förefaller rasrisk och därmed
utgör en fara för allmänheten som vistas där. Järnåldersbyn har under en
längre tid varit ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, anför
motionärerna. Därav föreslår motionärerna att kommunen ska renovera Järnåldersbyn samt utreda hur densamma kan utvecklas och förbättra sin attraktionskraft.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-10-11, § 72.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till att
nämnden är medveten om järnåldersbyn Hogslabys behov av nya lokaler för
sin verksamhet. Renoveringen har dröjt på grund av inväntandet av kommunens större planer för Hågelbys framtid. Dock har vissa renoveringsåtgärder
gjorts sedan motionen skrevs 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslutade den 4 september 2017 om ett uppdrag för järnåldersbyn Hogslabys framtid. Uppdraget ingår i Mål och budget
2018. Uppdraget avser att utreda framtida utvecklingen för Hogsla järnåldersby och Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby.
Yrkande

Robert Aslan (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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§ 17
Svar på motion - Avyttra stadsnätet (M), (L), (C)
(KS/2015:267)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (L) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Jäv
Stina Lundgren (M) och Jean-Pierre Zune (S) anmäler jäv och deltar inte i
behandlingen av ärendet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 12 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26, § 48, en motion från Jimmy Baker
(M), Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C): Avyttra hela/delar av Botkyrka Stadsnät. Motionärerna ser positivt på att kommunen har lyckats etablera ett kommunalt stadsnät men ser dock inget egenvärde i att kommunen
fortsätter att äga och bedriva bolaget. Motionärerna vill således att kommunen säljer bolaget alternativt behåller en minoritetsandel för fortsatt insyn och
inflytande.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur kommunen
antingen kan bredda ägandet genom att bjuda in intressenter att lägga bud på
att överta en majoritetspost, eller alla av kommunens aktier i Botkyrka
Stadsnät.
Som skäl anges kommunen sakna tillräckligt med kompetens för att på egen
hand stå för driften av stadsnätet. Enligt motionärerna bör kommersiella aktörer äga kommersiellt driven infrastruktur. De menar att kommunen, som
myndighet och som en aktör som tillhandahåller skattefinansierade välfärdsverksamheter, inte bör konkurrera om marknadsandelar med privata
aktörer då det får en snedvridande effekt på marknaden. Motionärerna anser
också att en försäljning av Botkyrkas stadsnät skulle vara ett sätt för kommunen att få igen satsat kapital.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen vill att Botkyrka stadsnät även i fortsättningen ska bedrivas i kommunal regi. Det är av stor allmän betydelse att det
finns en väl utbyggd digital infrastruktur som ger medborgare och företag
tillgång till snabba elektroniska kommunikationer i kommunen. Ett väl ut-
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vecklat stadsnät är en strategisk tillgång och en viktig konkurrensfaktor för
kommunen att attrahera företag och nyinflyttning.
Att kommunen äger fibernätet innebär att Botkyrka genom ägardirektiv kan
sätta mål för sitt fibernät och ha ett större inflytande över prioriteringarna
när det gäller utbyggnaden av fibernät i kommunen.
I SKL-rapporten ”Kommunerna – Nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät”
framgår att kommunerna spelar en viktig roll genom att äga bredbandsnät
som tillhandahålls på öppna och lika villkor. Offentligt ägda nät kan garantera att det blir konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det innebär att medborgare och företag får bästa möjliga pris och utbud på de tjänster de önskar.
Den rödgröna majoriteten anser att bredbandsnätet ska betraktas som en viktig infrastruktur för samhället. Det offentliga ägandet möjliggör en ökad
grad av offentlig insyn och demokratisk kontroll som inte kan uppnås om
infrastrukturen är i privat regi.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Stefan Dayne (KD), Mats Einarsson (V), Robert Steffens
(C), Jens Sjöström (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 18
Svar på motion - Ta över Norsborgs centrum eftersom
marknaden har misslyckats (M) (KS/2014:85)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 13 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker, Kia Hjelte och Yngve RK Jönsson (M) väckte vid kommunfullmäktige 2014-02-20, § 45 en motion som föreslår att kommunen tar över
driften av Norsborgs centrum: ”Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att skyndsamt utreda vilka alternativ som finns till handa för att ta över rådigheten över Norsborgs C.”
Ingemar Wendel inkom 2013-09-03 med ett medborgarförslag: ”Riv det
gamla och bygg nytt centrum i Norsborg. Vid en nybyggnation av ytan för
centrumbyggnaden och intilliggande parkeringsplats bör en 150 till 200 lägenheter få plats i punkthus som är 8 – 10 våningar (idag finns 8 vån. hus i
området). I bottenplan kan förläggas butiker, kiosker m.m. Lägenheter
skulle kunna vara stor dvs. 4 – 5 rum samt små som 1 – 2 rum.”
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2017-05-02 ett gemensamt yttrande
över motionen och medborgarförslaget.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är utvecklingen av Hallunda och Norsborg högt prioriterad. Med målet att bygga 4000 nya bostäder i kommunen
till 2020, ska vi skapa mer levande och trygga stadsdelar som bryter bostadssegregationen.
Utvecklingen av stadsdelarnas centrum och centrumnära lägen är viktig för
den utveckling som kommunledningen vill se. Idag upplevs området kring
Norsborgs centrum som otryggt och därför behöver platsen utvecklas. Sedan
motionen lades har en privat aktör köpt Norsborgs centrum. Kommunledningen för en dialog med centrumägarna om hur de kan bidra till de förändringar som behövs i området.
Yrkanden

Robert Steffens (C), Marcus Ekman (S), Jimmy Baker (M) och Bo
Johansson (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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Särskilt yttrande

Per Börjel (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Detta är en principiellt intressant motion. Vår uppfattning är att driften av centrumanläggningar bäst
sköts privat men att ägandet kan vara kommunalt. Det är huvudsakligen två skäl som ligger till
grund för resonemanget.
För det första finns det en demokratisk aspekt eftersom att en centrumanläggning utgör
kommundelens huvudsakliga offentliga rum och kan genom kommunalt ägande hållas öppet för
alla.
För några år sedan blossade det upp en konflikt där ägaren till ett centrum ville utestänga en
förening från den årliga julmarknaden. Anledningen kunde misstänkas vara att föreningen
konkurrerade med en hyresgäst i centrumet. Dessa problem kan givetvis även drabba politiska
partier eller andra organisationer om exempelvis en privat centrumägare försöker förhindra politiska
kampanjer eller demonstrationer.
För det andra kan en svag eller ointresserad privat ägare vara förödande för utvecklingen av ett
centrum. Om centrumet upplevs som vanskött eller tråkigt påverkas företagarna negativt. Det kan i
sin tur leda till en ond cirkel med minskad köpkraft, färre butiker och ökad otrygghet som följd.
Som ägare kan kommunen istället utveckla ett centrum där bostäder, handel och service samverkar i
en attraktiv och välkomnande miljö. Kommunen kan säkerställa öppna och folkligt förankrade
mötesplatser med hög tillgänglighet. Därför bör kommunen se över vilka centrumanläggningar som
är i behov av kommunal utveckling utifrån invånarnas önskemål och behov.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
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§ 19
Svar på medborgarförslag - Att Botkyrka kommun köper in
Norsborgscentrum och river för att bygga hyreslägenheter
(KS/2013:489)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 14 lämnat ett förslag till beslut.
Ingemar Wendel inkom 2013-09-03 med ett medborgarförslag: ”Riv det
gamla och bygg nytt centrum i Norsborg. Vid en nybyggnation av ytan för
centrumbyggnaden och intilliggande parkeringsplats bör en 150 till 200 lägenheter få plats i punkthus som är 8 – 10 våningar (idag finns 8 vån. hus i
området). I bottenplan kan förläggas butiker, kiosker m.m. Lägenheter skulle
kunna vara stor dvs. 4 – 5 rum samt små som 1 – 2 rum.”
Jimmy Baker, Kia Hjelte och Yngve RK Jönsson (M) väckte vid kommunfullmäktige 2014-02-20, § 45 en motion som föreslår att kommunen tar över
driften av Norsborgs centrum: ”Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att skyndsamt utreda vilka alternativ som finns till handa för att ta över rådigheten över Norsborgs C.”
Kommunledningsförvaltningen lämnar 2017-05-02 ett gemensamt yttrande
över motionen och medborgarförslaget.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är utvecklingen av Hallunda och Norsborg högt prioriterad. Med målet att bygga 4000 nya bostäder i kommunen
till 2020, ska vi skapa mer levande och trygga stadsdelar som bryter bostadssegregationen.
Utvecklingen av stadsdelarnas centrum och centrumnära lägen är viktig för
den utveckling som kommunledningen vill se. Idag upplevs området kring
Norsborgs centrum som otryggt och därför behöver platsen utvecklas.
Sedan motionen lades har en privat aktör köpt Norsborgs centrum. Kommunledningen för en dialog med centrumägarna om hur de kan bidra till de
förändringar som behövs i området.
Däremot håller kommunledningen med förslagsställaren om vikten av fler
bostäder och hyresrätter. I målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år så
ska hyresrätter tillföras de områden som idag saknar hyresrätter för att skapa
mer blandning i kommunens stadsdelar.
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Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 20
Svar på medborgarförslag - Anlägg en bastu vid
dagvattenparken Maden (KS/2017:123)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 15 lämnat ett förslag till beslut.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 62, mottogs medborgarförslaget ”Anlägg en bastu vid dagvattenparken Maden” för beslut. Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige kommer slutgiltigt besvara medborgarförslaget.
Förslagsställaren anför att Tanto Bastu kom till genom ett medborgarförslag i
Södermalms stadsdelsnämnd sommaren 2015. Föreningen bildades våren
2016 för att driva bastun. Bastun drivs genom ideellt arbete och medlemsavgifter. Med bakgrund i ovanstående framför förslagsställaren att en liknande
bastu ska anläggas vid dagvattenparken Maden i Tullinge. Förslagsställaren
åtar sig uppgiften att starta upp föreningen.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i ärendet 2017-08-29, § 274.
Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig i ärendet 2017-09-13, § 59.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att bastuanläggningen i Tantolunden ligger i anslutning till Tantobadet. Bastun har därigenom direktkontakt med vattnet genom en brygga.
Detta gör det enkelt att kombinera vatten- och bastubad. Under 2016 gjordes
upprustningar av området, i syfte att öka tillgängligheten samt andra åtgärder. Vattenkvaliteten kring Maden kontrolleras regelbundet, men i dagvattenparken är bad inte lämpligt. Att anlägga en bastu utan möjlighet till bad
rekommenderas inte av samhällsbyggnadsnämnden, därav hänvisar nämnden till befintliga bastuanläggningar i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår, likt samhällsbyggnadsnämnden, att
medborgarförslaget avslås. Nämndens förvaltning har i samråd med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltning berett ärendet. Då området kring
Maden är känsligt ur djur- och miljöperspektiv, så lämpar sig badaktiviteter
inte särskilt väl i området. Dock välkomnar kultur- och fritidsförvaltningen
en dialog med förslagsställaren gällande en bastuförening och dess framtida
arbete.
Yrkande

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

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

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Förslagsställaren vill anlägga en bastu vid Maden i Tullinge. Inspirationen kommer från att en bastu
har byggts vid Tantolunden och att den drivs av en ideell förening. Förslagsställaren åtar sig
uppgiften att starta upp en liknande förening för att sköta bastun vid Maden. Medborgarförslaget
avslås dock av den rödgröna kommunledningen med bland annat motiveringen att en bastu utan
möjlighet till bad inte rekommenderas.
Vi vill poängtera att Tullingepartiet tidigare har föreslagit att bygga en brygga vid Maden. 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 härligt dopp. Bryggan skulle i sin tur öppna upp för möjligheten att bygga en
bastu i anslutning till Maden.
Tänk att efter motionsrundan få ta ett dopp i det svalkande vattnet för att sedan avsluta med ett
bastubad. Tyvärr har dock Tullingepartiets förslag avslagits av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.
När Tullingepartiets förslag avslogs motiverades det med att Maden inte var prioriterad, dels utifrån
vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i kommunen.
Men poängen med motionen var just det som anges i medborgarförslaget, nämligen att en
utveckling av Maden skulle bli ett lyft för Tullinge. Och gällande vattenkvaliteten har kommunen
fortfarande inte kunnat redovisa vilka mätningar som har gjorts och vad dessa har visat.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-25

§ 21
Svar på medborgarförslag - Förslag om näridrottsplats för
spontanidrott i Tullinge (KS/2016:318)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 16 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2016-05-26, § 126, mottagit medborgarförslaget ” Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge”.
Förslaget har remitterats till samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet. Kommunfullmäktige avser besvara förslaget slutgiltigt. Förslagsställaren anför att kommunen bör göra om den befintliga
grus- och asfaltplanen vid Solskensvägen i Tullinge till en näridrottsplats med
konstgräs istället. Näridrottsplatsen föreslås bestå av utegym,
kombi/multiidrottsanläggning (landbandy/tennis/basket med fasta mål, stolpar och korgar). Medel för upprättande av en multianläggning kan sökas från
Svenska Fotbolls/Idrottsförbundet, anför förslagsställaren.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-08-29, § 265.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet 2017-02-13, § 1.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka håller med förslagsställaren om
betydelsen av ytor för spontanidrott och utegym i kommunen. Det är populära och tillgängliga motionsformer som sänker trösklarna för fysisk aktivitet. Idag finns det sju utegym i kommunen varav två ligger i Tullinge. Det
finns planer att bygga ytterligare några utegym under de kommande åren
och just nu pågår en utredning av vilka platser som kan vara lämpliga. Gällande konstgräsytor finns det idag tre sådana anpassade för främst spontanidrott inom en radie av en kilometer fågelvägen från den föreslagna platsen.
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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§ 22
Svar på medborgarförslag - Kopplingstvång för hundar i
Lida naturreservat (KS/2015:135)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 17 lämnat ett förslag till beslut.
Medborgaren Asta Gulijeva har lämnat in ett medborgarförslag avseende
kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat. Förslaget innebär att det ska
råda kopplingstvång för hundar vid alla tider på dygnet och under alla årstider
i Lida naturreservat. I medborgarförslaget anges att det råder koppeltvång för
hundar inom friluftsgårdens närområden och på alla markerade leder och
skidspår. I övriga delar av naturreservatet ska hundar hållas i koppel eller under sådan tillsyn att de inte stör eller förföljer vilda djur. Förslagsställaren
uppger att reglerna inte efterföljs av de flesta hundägare som besöker reservatet, att det kan vara lösa hundar i spåren eller i skogen intill spåren vilket
skrämmer besökare av reservatet och att det även stör det vilda djur- och fågellivet.
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Upplev Botkyrka AB har beretts tillfälle att yttra sig
inom ramen för ärendet.
Sammanfattning

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att § 15 i de lokala ordningsföreskrifterna, 16 § lagen om tillsyn av katter och hundar (2007:1150)
samt den skyltning som kommer att företas av kommunens miljöenhet, är
tillräckliga åtgärder för att på ett tillfredsställande sätt reglera frågan om
koppling av hundar i Lida naturreservat. Kommunen kommer även att informera om § 15 i de lokala ordningsföreskrifterna (kopplingstvång i Lida
naturreservat) i sina ordinarie kommunikationskanaler.
Yrkanden

Inger Ros (S) och Myrna Persson (MP) 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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§ 23
Anmälningsärenden (KS/2018:10)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Kristoffer Szubzda (SD) är ny ersättare efter Ulrika Ekengren (SD)
Svar på medborgarförslag

Avskaffa eldningsveckorna i Botkyrka kommun, KS/2017:299
Beslut: besvarat
Sänk hastigheten till 30km/h på sträckan mellan Vattravägen 7-10,
KS/2017:390
Beslut: avslag
Gör en cykelbana mellan Tullinge station och Tumba, KS/2017:391
Beslut: besvarat
Bygg bryggor och sittgrupper vid Malmsjön i Vårsta, KS/2017:475
Beslut: avslag
Generellt byggnadslov för hyresrätter inom AB Botkyrkabyggen gällande
inglasade balkonger, KS/2017:492
Beslut: avslag
Tekniska nämnden: Val av tillfällig nämndordförande, KS/2017:792
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§ 24
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14)
Följande avsägelser har inkommit:
Nohadra Heido (S), ersättare i socialnämnden
Nohadra Heido (S), suppleant i stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och
museum
Anton Ishak (S), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Micael Lejon (SD), ersättare i tekniska nämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Micael Lejon (SD)
Alexandra Tuvell (SD)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Eddy Kristiansen (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
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SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Nohadra Heido (S)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Suppleant efter Nohadra Heido (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Anton Ishak (S)
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§ 25
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till socialnämndens ordförande och
utbildningsnämndens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till socialnämndens ordförande:

-

Spelmissbruk i Botkyrka kommun (KD), KS/2018:41

Till utbildningsnämndens ordförande

-

Sexuella trakasserier och övergrepp i skolorna (M), KS/2018:52
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§ 26
Nya motioner (KS/2018:7)
Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motion väcks:
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD), KS/2018:42
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§ 27
Nya medborgarförslag (KS/2018:8)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Bygg ett studiecenter i Botkyrka, KS/2017:769
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Innebandyhall för FBI Tullinge Stars, KS/2017:772
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden 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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§ 28
Enkla frågor
Beslut

Inga enkla frågor har inkommit.
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§ 29
Val av ledamot och suppleant till styrelsen för Botkyrka
Södra Porten AB
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Krister Stralström som ledamot i Botkyrka Södra Porten AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Åsa Engwall som ordinarie ledamot i styrelsen för Botkyrka Södra Porten AB samt utse Åsa Engwall
till styrelsens ordförande till och med årsstämman 2019.
3. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Johan Westin som suppleant i
styrelsen för Botkyrka Södra Porten AB till och med årsstämman 2019.
4. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående
förslag uppdras åt kommunstyrelsen att se till att Botkyrka Södra Porten
AB kallar till en extra årsstämma för att välja in ovanstående personer.
Ärendet

Krister Stralström har inkommit med en begära om entledigande som ledamot i Botkyrka Södra Porten AB. I Botkyrka Södra Porten AB:s bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av en till fem ledamöter med
högst tre suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige utser Åsa
Engwall till ordinarie ledamot till styrelsen för Södra Porten AB. Till suppleant föreslås Johan Westin. Bland ledamöterna föreslås att kommunfullmäktige utser Åsa Engwall till styrelsens ordförande.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Botkyrka kommun
Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

04:24:49

17:30 21:54

Mattias Gökinan S

04:23:13

17:31 21:54

Anders
Byrsenius

M

04:24:49

17:30 21:54

Gabriel Melki

S

04:21:18

17:33 21:54

Serkan Köse

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

04:24:49

Maria Gawell
Skog

S

00:00:00

Lars Schou

S

04:24:49

17:30 21:54

Ebba Östlin

S

04:24:49

17:30 21:54

Jens Sjöström

S

04:22:16

17:32 21:54

Tuva Lund

S

04:20:46

17:34 21:54

Ersättare

Berit Larsson S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9,
10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17,
16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
17:30 21:54
Björn Pettersson S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Christina Zedell S

Shafqat Khatana S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
17:41 04:12:58
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
21:54
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Robert Aslan

S

04:24:49

17:30 21:54

Diana
Hildingsson

S

04:24:49

17:30 21:54

Adnan Issa

S

04:24:49

17:30 21:54

Juliana Lahdou

S

00:00:00

Bo Johansson

S

04:24:49

Marcus Ekman S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9,
10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17,
16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
17:30 21:54

Olle Westberg

S

04:24:49

17:30 21:54
Daniel Njuguna S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12
Yasemin Ergül S § 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16,
17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Taina Virta

S

00:00:00

Robert
Rasmussen

S

04:24:49

17:30 21:54

Maria Mendoza S

04:24:49

17:30 21:54

Jean-Pierre Zune S

17:30 20:48
03:39:42
21:33 21:54

Inga-Lill
Strömqvist

S

00:00:00

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

03:14:35

17:30 - Ayisha Farooq S § 16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24,
20:45 25, 26, 27, 28, 29

Jimmy Baker

M

04:24:49

17:30 21:54

Gül Alci

M

04:22:06

17:32 21:54

Kia Hjelte

M

04:24:49

17:30 21:54

Stina Lundgren

M

17:30 20:47
03:38:51
Asta Holm M § 17, 18, 18
21:33 21:54

Yngve R K
Jönsson

M

04:24:49

17:30 21:54

Carl Baker

M

04:24:49

17:30 21:54

Andrei Ignat

M

04:24:49

17:30 21:54

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

04:24:42

17:30 21:54

Deniz Bulduk

MP 04:24:49

17:30 21:54

Nils Andersson S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Christina Tibblin M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ali Khalil

MP 04:23:46

17:31 James Jin MP § 9, 10
21:54

Yosra Yasmin
Sherif

MP 02:54:10

17:30 - James Jin MP § 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16,
20:24 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Elisabeth
17:30 MP 04:24:49
Nobuoka Nordin
21:54
Embla Holmlid
Kolenda

MP 04:24:49

17:30 21:54

Shakhlo Altieva MP 00:08:15

Myrna Persson MP § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
17:30 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
17:38
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Inger Grönberg

MP 04:16:27

17:38 Myrna Persson MP § 1
21:54

Anders Thorén

TUP 04:24:18

17:30 21:54

Therese Lind

TUP 04:24:49

17:30 - Per Börjel TUP § 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
21:54 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Carl
Widercrantz

TUP 04:24:30

17:30 21:54

Karin Nakamura Lindholm TUP § 12, 13, 14,
Nils-Bertil
17:32 TUP 02:51:35
14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27,
Carlson Estrada
20:23
28, 29
Camilla
Jägemalm

TUP 04:24:49

17:30 21:54
Sergius Peter Himmelving SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29

Robert Stenkvist SD

00:00:00

Östen Granberg SD

04:24:49

Karl-Otto
Hultström

-

00:00:00

Sebastian
Lindqvist

SD

04:24:49

17:30 21:54

Helen Spaak

SD

04:24:49

17:30 21:54

Mats Einarsson

V

04:24:49

17:30 21:54

Bekir Uzunel

V

04:24:49

17:30 21:54

17:30 21:54
Kristoffer Szubzda SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7,
8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ronnie
Andersson

V

04:24:49

17:30 21:54

Pia Carlsson

V

04:24:49

17:30 21:54

Yrsa Rasmussen V

00:00:00

Aram El Khoury KD 04:24:49

Kerstin Amelin V § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
17:30 21:54

Yusuf Aydin

KD 00:00:00

Stefan Dayne

KD 04:23:27

17:31 21:54

Stig Bjernerup

L

04:22:57

17:31 21:54

Lars Johansson

L

04:24:49

17:30 21:54

Robert Steffens

C

04:24:49

17:30 21:54

Botkyrka kommun
Sammanträdestid: 2018-01-25 17:30:00 - 2018-01-25 23:59:59
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Berit Larsson

S

04:24:49

Serkan Köse S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9,
17:30 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17,
21:54
16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Björn Pettersson

S

04:24:50

Maria Gawell Skog S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7,
17:30 8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Shafqat Khatana

S

04:24:50

Christina Zedell S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
17:30 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
21:54
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Marcus Ekman

S

Juliana Lahdou S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8,
17:30 04:24:50
9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16,
21:54
17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Yasemin Ergül

S

04:13:29

17:41 - Taina Virta S § 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16,
21:54 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Daniel Njuguna

S

02:49:24

17:33 - Taina Virta S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9,
20:22 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12

Carola Norén

S

00:00:00

Anders
Gustafzon

S

00:00:00

Viktoria
S
Dymenou Wallén

00:00:00

Nils Andersson

S

04:24:50

Inga-Lill Strömqvist S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7,
17:30 8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Ayisha Farooq

S

04:24:50

17:30 - Emanuel Ksiazkiewicz S § 16, 17, 16, 17, 18,
21:54 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Elias Tony

S

00:00:00

Ufuk Sen

M

00:00:00

Christina Tibblin M

04:24:50

Therese Hellichius M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7,
17:30 8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Bengt Kring

M

03:17:57

17:30 20:47

Asta Holm

M

04:24:50

17:30 Stina Lundgren M § 17, 18, 18
21:54

Miroslav Femic

M

00:00:00

Ali Khalil MP § 9, 10
17:47 Yosra Yasmin Sherif MP § 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

James Jin

MP 04:07:32

Myrna Persson

Inger Grönberg MP § 1
17:30 - Shakhlo Altieva MP § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
MP 04:24:50
21:54 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Christina
Karlsson

MP 04:24:50

17:30 21:54

Isak Nobuoka

MP 04:24:50

17:30 21:54

Per Börjel

TUP 04:24:50

17:30 - Therese Lind TUP § 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54 16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 12, 13, 14,
Karin Nakamura
17:30 TUP 04:24:50
14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27,
Lindholm
21:54
28, 29
Christian Wagner TUP 00:00:00
Sergius Peter
Himmelving

SD

Robert Stenkvist SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
17:30 04:24:50
8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Niklas Lekander

SD

00:00:00

Kristoffer
Szubzda

SD

04:24:50

Haider Raja

V

00:00:00

Marit
Normasdotter

V

00:00:00

Kerstin Amelin

V

Yrsa Rasmussen V § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
17:30 04:24:50
8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

04:24:50

17:30 21:54

Benny
Ferdinandsson

L

04:22:46

17:32 21:54

Benita Hägg

C

04:24:50

17:30 21:54

Boris Granath

C

04:24:50

17:30 21:54

Karl-Otto Hultström - § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7,
17:30 8, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
21:54
16, 17, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

