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Leif Magnusson informerar om Mångkulturellt centrum
184 Svar på interpellation: Angående standarden på väg 569 (Smällan-Skanssundet)
185 Svar på interpellation: Angående äldrevård och missbruk
186 Svar på interpellation: Säkerheten kring Ulfsbergsgården
187 Kommunens delårsrapport 2 2016
188 Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll
189 Överflytt av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar samt revidering av
reglementen
190 Uppdatering av valnämndens reglemente
191 Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan
192 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
193 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag
194 Svar på motion: Gör stickkontroller av hemtjänstens städning (M)
195 Svar på motion: Mer idrott i skolan (M), (L)
196 Svar på motion: Lyft kunskapsnivån kring HBTQ- frågor (M)
197 Svar på motion: Den kommunala politiska demokratin 100 år (V)
198 Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande
(M)
199 Svar på medborgarförslag: Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor
ryttaranläggning
200 Svar på medborgarförslag: Biodynamiska och ekologiska frukt- och bärodlingar
runt Hågelby
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201 Svar på medborgarförslag: Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman
202 Svar på medborgarförslag: Arbeta med mänskliga rättigheter och inför socialt
arbete samt obligatorisk läxhjälp i skolan
203 Anmälningsärenden
204 Avsägelser och fyllnadsval
205 Nya interpellationer
206 Nya motioner
207 Nya medborgarförslag
208 Enkla frågor
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Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30 – 22:34

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Kommundirektör Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat, kommunsekreterare Selin Kayhan

Utses att justera

Juliana Lahdou (S), Jimmy Baker (M)

Ordningen för ärendenas

§§ 184-186, 199-202, 187-198, 203-208

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, tisdagen den 1 november kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 184-208

Sara Hultqvist

Ordförande

Mattias Gökinan (S)
§§ 184-208
Justerare

Juliana Lahdou (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-10-27

Anslaget den

Nedtas den

2016-11-01

2016-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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§ 184
Svar på interpellation – Angående standarden på väg 569
Smällan-Skanssundet (L) (KS/2016:681)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0929 § 180 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande –
Angående standarden på väg 569 Smällan-Skanssundet.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar interpellationen.
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§ 185
Svar på interpellation – Angående äldrevård och missbruk
(L) (KS/2016:680)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0929 § 180 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande –
Angående äldrevård och missbruk.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar interpellationen.
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§ 186
Svar på interpellation – Säkerheten kring Ulfsbergsgården
(M) (KS/2016:679)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0929 § 180 en interpellation till socialnämndens ordförande –
Säkerheten kring Ulfsbergsgården.
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.
Protokollsanteckning

Ali Khalil (MP) anför till protokollet ”Jag vill härmed uttrycka min oro över
(C), (KD), (L) och övriga (M) ledamöters tafatthet i ärende nummer 186 interpellation om säkerheten kring Ulfsbergsgården. Ingen ledamot i ovanstående partier valde att gå upp i talarstolen och tydligt ta avstånd i från eller
markera mot den främlingsfientliga tonen som jag upplever används i interpellationen av (M)”.
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§ 187
Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675)
Beslut

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari
– augusti 2016 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag med sammanlagt 2 450 tkr för akuta åtgärder avseende lagning av en bro i Alby och arbeten på KP Arnoldssons väg i Tumba.
Anslaget finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
anslaget till kommunfullmäktiges förfogande i 2016 års budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 150 tkr från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget till kommunstyrelsens driftbudget avseende orienteringstavlor i Hallunda och Norsborg.
4. Kommunfullmäktige beslutar justera kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2016 med 3 650 tkr motsvarande extern finansiering av
projekten Folkhälsopark i Alby och Portabel isbana.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden att
omdisponera 587 tkr inom sin investeringsram 2016 till projekten konstgräs på Brunna IP och bastuaggregat på Storvrets- och Fittjabaden.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att omdisponera1
miljon i 2016 års investeringsbudget från inventarier på boenden till lokalinvesteringar.
7. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden att föra över 2,5
miljoner från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget
avseende projekt Idavall.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen att finansiera 1,4
miljoner avseende anpassning av nya lokaler för medborgarkontoret i
Hallunda genom omdisponering från anslaget för kommunportal i 2016
års investeringsbudget.
9. Kommunfullmäktige beslutar omfördela 450 tkr från utbildningsnämnden till socialnämnden i 2016 års budget avseende en reglering av kostnader inom projektet kraftsamling.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
10. Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapport 2 för perioden
januari-augusti 2016 till kommunfullmäktige.
11. Kommunstyrelsen beslutar uppmana utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att fortsätt med åtgärder i syfte att uppnå balans i ettårsplan 2016.
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 209 lämnat ett förslag till beslut.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti är positivt med 204
miljoner kronor. Resultatet ligger därmed på en högre nivå än förväntat vid
denna tidpunkt på året.
Prognosen för helåret 2016 pekar mot ett resultat på plus 52 miljoner
kronor, vilket är 57 miljoner bättre än budget. Av utfallet beror 52 miljoner
på ett bättre nettoutfall för exploateringsverksamheten.
Exklusive exploatering innebär prognosen ett utfall som är 5 miljoner bättre
än budget.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall
med 72 miljoner.
Nämnderna prognoser, exklusive exploatering, innebär ett underskott med
sammanlagt 16 miljoner vilket är förbättring med 20 miljoner jämfört med
delårsrapport 1.
Tre av nämnderna redovisar prognoser som innebär underskott mot budget.
Vård- och omsorgsnämnden minus 15 miljoner, utbildningsnämnden minus
9,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden minus 3,2 miljoner.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden räknar med positiva utfall med 4,1
respektive 5,1 miljoner.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett utfall på minus 1 miljon vilket är en
försämring med 22 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 1.
Investeringarna bedöms öka under loppet av året och för hela 2016 komma
att uppgå till 480 miljoner kronor. Baserat på investeringsvolymen bedömer
vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med
mellan 100-200 miljoner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-30.
Yrkande

Ebba Östlin (S) och 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.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 209: Kommunens delårsrapport 2 2016 (KS/2016:675)
Tre nämnder visar i prognosen ett större underskott mot budget: Vård- och omsorgsnämnden
-15 mkr, Utbildningsnämnden -9, 5 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden -3, 2 mkr. Det är viktigt
samtliga enheter vidtar åtgärder för att komma till rätta med de underskott som prognostiseras
för nämnderna och uppnå balans, samt att dessa åtgärder utformas på ett sådant sätt att
uppföljning och analys möjliggörs.
Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar under de närmaste åren. Underskottet
handlar i första hand om volym- och kostnadsökningar gällande främst externa
korttidsplaceringar. Det är också eftersläp av volymer inom personlig assistans, bostad med
särskild service och hemtjänst där volymerna utvecklats i en högre takt än
befolkningsutvecklingen. Dessutom är underhållet av en stor del lägenheter och lokaler eftersatt
och måste åtgärdas.
Det är viktigt med löpande kompetensutveckling för personalen för att bl.a. korta
handläggningstider vilket är en långsiktig och nödvändig investering. Utöver ren
kunskapsutveckling, handledning och fortbildning, så måste man prioritera satsningar på ITanvändning, ledarskapsutveckling, erbjuda stöd och kompetensutveckling till verksamhets- och
enhetschefer, synliggöra karriärvägar, utveckla nya utbildningsmoment och inte minst att stärka
personalens möjligheter till inflytande och delaktighet.
Utbildningsnämndens underskott beskrivs främst handla om grundskolan samt om
funktionskostnader för IT samt de fördyrade kostnader som uppkommer till följd av den
samordnade varudistributionen. Det handlar bl.a. om att förvaltningens internbudget för
funktionskostander inte varit säkerställd samt att kostnadsutvecklingen anses vara hög gällande
den digitala utbyggnaden. Ett mer långsiktigt löpande arbete för finansiering och uppföljning av
funktionskostnaderna behövs.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott handlar främst om gata och park där akuta ärenden
såsom skadegörelser, nedskräpning och olovliga bosättningar har ökat samt ett eftersläp i
underhåll leder till att man inte kan hålla budget. Utöver detta finns också en negativ avvikelse
gällande IT som behöver utredas.

Tumba 2016-10-10
Stefan Dayne (kd)
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§ 188
Revidering av reglemente och tillämpningsanvisningar för
intern kontroll (KS/2016:296)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för intern kontroll.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att reviderat reglemente ska tillämpas
från och med 1 november 2016.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
3. Kommunstyrelsen antar reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 208 lämnat ett förslag till beslut.
Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige i
januari 2014. Kommunledningsförvaltningen bedömer nu att ett antal justeringar av reglementet behöver göras. Revisorerna har också i revisionsskrivelse ”Granskning av system för intern kontroll” från december 2015 lämnat
förslag på ändringar i reglementet och som också beaktas i denna revidering.
För att tydliggöra internkontrollen som en del av den samlade planeringen
och uppföljningen föreslår kommunledningsförvaltningen att tidpunkter för
när internkontrollplan ska antas, följas upp och rapporteras ändras. Förändringen innebär att internkontrollplanerna tydligare kopplas till budget- och
uppföljningsprocessen och berör paragraferna 8, 9, 11 och 12 i reglementet
och paragraf 9 i tillämpningsanvisningarna.
I tillämpningsanvisningarnas 3:e paragraf tas kravet på introduktion till nyanställda chefer om vad intern kontroll innebär bort. Anledningen till detta
är att chefsintroduktionen ses över och att vad som behöver tas upp i introduktionen kommer att beskrivas i särskilt styrdokument.
I tillämpningsanvisningarnas 9:e paragraf tydliggörs att uppföljningen av internkontrollen ska vara skriftlig och att allt underlag som legat till grund för
granskningen ska sparas på betryggande sätt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-17.
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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§ 189
Överflytt av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
samt revidering av reglementen (KS/2016:647, KS/2016:638,
KS/2016:637)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar överflyttas från utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden från och med 2017-01-01.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden. Revideringen gäller från och med 2017-0101.
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för utbildningsnämnden. Revideringen gäller från och med 2017-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 183 lämnat ett förslag till beslut.
Det kommunala informationsansvaret övergick i ett kommunalt aktivitetsansvar 2015-01-01. Det innebär dels ett ökat dokumentations- och rapporteringskrav, dels en utökad målgrupp samt ett ökat ansvar för att erbjuda och
bedriva aktiviteter för målgruppen.
Enligt nämndernas beslut hösten 2014 (UF/2014:124; AVUX/2014:78) ska
förvaltningarna gemensamt utreda förutsättningarna för ett överlämnande av
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar från utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Utredningen ska även belysa
de ekonomiska konsekvenserna av den nya lagstiftningen och hur en eventuell ramjustering mellan förvaltningarna bör utformas. Utredningen ska
även se över hur befintliga och nya samverkansformer mellan förvaltningarna kan utvecklas.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har under 2015 sammanställt erfarenheter av verksamheten som under 2016 utgjort grund i en
riskanalys för verksamheten samt beräknat kostnader för konsekvenser av
förändrat uppdrag. Utvecklingen av verksamheten från informationsansvaret
till aktivitetsansvar har lett till ett ökat behov av insatser och resurser för
det. För att leva upp till ansvaret har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen utökat uppsökande och kommunikativa insatser för att nå
målgruppen och motivera till medverkan, ökat individanpassade insatser och
förstärkt arbetet med administration för dokumentation och statistikuppgifter samt analys av dessa. Arbetet genomförs i samverkan med andra förvaltningar.
Som ett led i att utveckla verksamheten samt tydliggöra ansvar, mandat och
operativ verksamhet ser förvaltningarna förtjänster av att ansvar och utförardel finns under samma nämnd. Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
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förvaltningen och utbildningsförvaltningen kommer gemensamt att arbeta
fram arbetsrutiner för fortsatt samarbete.
Sedan 2015 bedrivs verksamheten med fler personalresurser än nuvarande
ram medger för att leva upp till lagstiftning och behov. Utbildningsnämnden
och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ser därför ett behov av
tillskott av medel för att kunna följa lagstiftningen och säkerställa kvaliteten.
En överflytt av aktivitetsansvaret innebär att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens och utbildningsnämndens reglementen måste revideras.
På sida ett i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
från 2016-01-01 står det följande:
”På uppdrag av utbildningsnämnden ska nämnden också åta sig vissa insatser som faller inom utbildningsnämndens ansvarsområde.”
I förslaget till reviderat reglementet föreslås det att den meningen stryks och
ersätts med följande:
”Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar.”
I förslaget till reviderat reglemente för utbildningsnämnden från 2016-01-01
föreslås att följande avsnitt i nuvarande gällande reglemente utgår:
§1 ”Nämnden har också informationsansvar för ungdomar som inte går i
gymnasieskolan”
§1 punkt 3 ”särskilt ifråga om uppföljningsansvaret”.
Första delen i punkt 3 om samverkan, ”samverka med arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden”, ska kvarstå, men utan precisering.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-08-30, §§42-43.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06, §§73-74.
Yrkande

Ali Khalil (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Marcus Ekman (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 190
Uppdatering av valnämndens reglemente (KS/2016:613)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen ändring i valnämndens reglemente.
Reglementet gäller från och med 2016-11-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 184 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en genomgång av valnämndens reglemente och föreslår en ändring med anledning av att servicenämnden har upphört. Idag bistår kommunledningsförvaltningen valnämnden med de resurser som nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter.
Ändringarna är inte av någon principiell betydelse utan endast av språklig
karaktär.
Med anledning av detta föreslås följande ändring:
Reglementet bör i § 11 ha följande lydelse (föreslagen ändring är understruken):
§ 11
Valnämnden har rätt att genom kommunstyrelsens försorg få tillgång till
den personal som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnderna och andra myndigheter som är berörda av nämndens verksamhet.
Valnämnden har behandlat ärendet 2016-09-12, § 10.
Yrkanden

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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§ 191
Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan
(KS/2016:665)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar, genom kommunfullmäktiges avsatta medel
till förfogande, investeringsmedel om 750 000 kronor för finansiering av åtgärder vid Hacksjöbanan.
2. Kommunfullmäktiges tilldelning av medel sker under förutsättning att
Huddinge kommun och Stockholm stad står för sin andel av kostnaden i enlighet med den fördelningsmodell som framgår av samverkansavtalet mellan
parterna.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 185 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun äger skjutanläggningen Hacksjöbanan och tillhandahålls
enligt avtal till föreningar från Botkyrka kommun, Huddinge kommun och
Stockholm stad. Ekonomiskt delar kommunerna på drift- och investeringskostnaderna. Driftansvarig för anläggningen är föreningsalliansen
Hacksjöns skytteorganisation (HSO). Efter en inspektion i juli belade polisen delar av anläggningen med skjutförbud eftersom vissa delar inte uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Dessa brister avser att skjutvallar inte är
tillräckligt höga och breda. Att åtgärda dessa brister beräknas kosta 750 000
kronor. Kultur- och fritidsnämnden anser att det är mycket angeläget att
skyndsamt kunna påbörja arbetet med att åtgärda dessa brister.
Dialog med Huddinge kommun och Stockholm stad indikerar att de också
anser att dessa brister bör åtgärdas snarast. För att kunna starta detta äskas
därför 750 000 kronor. Detta äskande är beroende av att Huddinge kommun
och Stockholm stad tar sin andel av kostnaden, vilket är 112 500 kronor
samt 525 000 kronor. För Botkyrka kommun blir det 112 500 kronor.
Yrkanden

Robert Aslan (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Robert Steffens
(C) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Therese Lind (TUP), Stefan Dayne
(KD) och Robert Steffens (C) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Robert Aslan (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan
tilläggsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
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YRKANDE
Kommunfullmäktige
2016-10-27
Ärende 191

Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan (KS/2016:665)

Det har hänt en hel del kring Hacksjöbanan den senaste tiden, vilket har
uppmärkasammats av såväl oss i oppositionen som i tidningar såsom Dagens nyheter,
Södra Sidan och Mitt i Botkyrka/Salem.
Något som är uppenbart är att driftsavtalet mellan kommunen och Hacksjöbanans
SkytteOrganisation (HSO) inte har hållits. Banor har grävts om, skjutvallar har flyttats,
nya banor har byggts, byggnader har rivits, nybyggen har påbörjats och schaktmassor
har dumpats. Detta utan några som helst avtal, rivningslov eller bygglov - vilket vi anser
borde framgå även i ordförandeförslaget.
Konsekvensen blir nu att 750 000 kr av tre kommuners skattemedel måste ta i anspråk
för att några enstaka personer har överskridit sina befogenheter.
Vi står bakom förslaget att Botkyrka kommun ska betala 112 500 kr för att få
anläggningen i godkänt skick igen så att polisen kan godkänna öppnande av
anläggningen. Men detta under förutsättning att de som är ansvariga också hålls
ansvariga. För oss är det självklart att de som är ansvariga för att vi hamnat där vi är nu
också ska betala tillbaka till skattekollektiven.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att 1

bifalla ordförandeförslaget att anslå skattemedel för att få anläggningen i
godkänt skick, samt

att 2

rikta återbetalningskrav mot de som befinns vara ansvariga till att
driftavtalet frångicks och att skattekollektiven nu belastas.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Lars Johansson (L)
Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)
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§ 192
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2016:231)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige ger följande motioner förlängd beredningstid till och
med 2017-03-31:
KS/2009:277 Det är dags för nytänkande i planeringen av våra kommundelar (M)
KS/2009:354 Inför lokalpeng i alla för-, grund- och gymnasieskolor (M)
KS/2009:459 Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M)
KS/2010:476 Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn
från fem till tio år (M)
KS/2012:343 Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M)
KS/2012:550 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för
Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2013:63 Strategi för grön IT (MP)
KS/2013:291Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (L), (KD)
KS/2013:575 Rådslag (MP)
KS/2013:607 En mer flexibel hållning till nybyggnation (M)
KS/2013:610 Öka säkerheten i kommunalhuset (M)
KS/2014:29 Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD)
KS/2014:79 Ännu fler hyresvärdar (M)
KS/2014:80 Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M)
KS/2014:82 Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M)
KS/2014:85 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
KS/2014:103 En proaktiv syn av våra strandskyddsområden (M)
KS/2014:191 Busshållplats vid Alby äng (M)
KS/2014:402 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
KS/2014:560 Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP)
KS/2014:727 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2015:37Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:53 Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V)
KS/2015:78 Gör Dalvägen till en "framsida" (M)
KS/2015:79 Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens
fastigheter (M)
KS/2015:80 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag
(M)
KS/2015:87 Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M)
KS/2015:88 Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretbadet och
Lida Friluftsgård (M)
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KS/2015:120 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:235 Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:262 Juridiska enheten (M)
KS/2015:263 Mer effektiva medborgarkontor (M)
KS/2015:264 Reformera dialogforum (M)
KS/2015:266 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2015:267 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
KS/2015:318 Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrkapolitiker och
tjänstemän
KS/2015:321 Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum
(SD)
KS/2015:345 Övervakning av utsatta områden (SD)
KS/2015:429 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för
socialnämndens biståndsbehov (M)
KS/2015:440 Huvudmannaskapet för begravningsverksamhet
KS/2015:442 Kvalitetssäkra fritidsgårdarna (M), (L)
KS/2015:443 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
KS/2015:619 Återöppna Åvägen som en viktig alternativ vägförbindelse
mellan Tullinge och Tumba (L)
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 186 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 2016-09-20 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-20.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ebba Östlin (S) lämnar ett tilläggsyrkande.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först 1:a att-satsen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan 2:a att-satsen med tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktig bifaller 2:a attsatsen samt tilläggsyrkandet.
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Kommunfullmäktige 2016-10-26
Ärende 192 Tilläggsyrkande
Rätten att kunna motionera är en viktig del i demokratin. Det är ett sätt för partier och ledamöter att
ta upp och få berett en fråga som är för dem viktig. Det skapar debatt och belyser viktiga frågor.
Under en lång tid har hanteringen av motioner varit för långsam och det har resulterat i att vi alltid
hanterar motioner som lagts en för lång tid sedan. En sådan debatt och diskussion kan bli inaktuell
och inte belysa frågan på ett relevant sätt.
Kommunen har nu löst sina rutiner för att snabbare kunna bereda motioner. Idag hanterar vi många
fler motioner per kommunfullmäktige. Dock är det svårt för mötet att ha en sådan takt att vi kan ta
ikapp. Därför har vi, i en gemensam diskussion mellan gruppledarna kommit fram till en lista med
motioner som vi kan avskriva.
Kommunstyrelsens ordförande yrkar att följande motioner avskrivs från ärendehanteringen:
Motion
Det är dags för nytänkande i planeringen av våra kommundelar (M)
Inför lokalpeng i alla för-, grund- och gymnasieskolor (M)
Minska kommunens behov av utjämningssystemet (M)
Utred parkeringsproblemen i Botkyrka (M), (L), (KD)
Fördubbla platser för ensamkommande flyktingbarn från
Fem till tio år (M)
Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M)
Strategi för grön IT
Rådslag (MP)
En mer flexibel hållning till nybyggnation (M)
Öka säkerheten i kommunalhuset (M)
Se över möjligheten att Införa trygghetsvärdar (M)
En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M)

Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande

(KS/2009:277)
(KS/2009:354)
(KS/2009:459)
(KS/2013:29)
(KS/2010:476)
(KS/2012:343)
(KS/2013:63)
(KS/2013:575)
(KS/2013:607)
(KS/2013:610)
(KS/2014:82)
(KS/2014:103)
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§ 193
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2016:230)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
2. Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag:
Bättre möjlighet att bifoga foton m.m vid felanmälan via kommunens hemsida och medborgarförslag (KS/2013:44)
Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor (KS/2015:249).
3. Kommunfullmäktige ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2017-03-31:
KS/2013:76 Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink
KS/2013:489 Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river
det för att bygga hyreslägenheter
KS/2014:168 Fler boende i Hallunda centrum
KS/2014:393 Bygg inspirationsplats för alla religioner
KS/2014:467 Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till
medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska
kablar för dataöverföring
KS/2014:759 Gör webbsändningarna från kommunfullmäktige mer tillgängliga
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:16 Bötesstraff och samhällstjänst för nedskräpning
KS/2015:135 Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
KS/2015:195 Krav på mejeriprodukter som köps in
KS/2015:203 Krav på mejeriprodukter som köps in i kommunen
KS/2015:338 Mejeriprodukter som upphandlas ska leva upp till den svenska
djurskyddslagstiftningen
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2015:556 Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i
Tullinge
KS/2015:560 Starta parklekar i varje kommundel
KS/2015:591 Starta upp och vidareutveckla en parklek i Solparken
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 187 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
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Av redovisningen per den 2016-09-20 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds. I kommunallagen kap. 5 § 33 framgår det att
kommunfullmäktige kan, om beredning av en motion eller medborgarförslag inte avslutats inom ett år, avskriva motionen eller medborgarförslaget
från fortsatt handläggning. Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att två medborgarförslag avskrivs:
(KS/2013:44) Bättre möjlighet att bifoga foton m.m vid felanmälan via
kommunens hemsida.
Motivering: Möjligheten att göra det förslagsställaren föreslår finns redan.
(Se bilaga 2).
(2015:249) Förbjud butikerna i Fittja att sälja dryck i glasflaskor.
Motivering: Medborgarförslaget ligger utanför kommunens beslutanderätt.
(Se bilaga 3).
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-09-20.
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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§ 194
Svar på motion: Gör stickkontroller av hemtjänstens städning (TUP) (KS/2015:851)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 188 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Per Börjel (TUP) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17, § 209 lämnat en
motion: Gör stickkontroller av hemtjänstens städning. Motionärerna hänvisar till riktad kritik mot bristande städning av hemtjänsten, något som kan
bidra till otrivsel och hälsoproblem. Det finns även en risk att brukare inte
vågar anmäla dålig städning av rädsla att klagomålen kan drabba dem själva.
Att genomföra stickkontroller och hålla en nära dialog med brukarna är ett
sätt att kvalitetssäkra städningen. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning får i uppdrag att genomföra stickkontroller genom städinspektioner hos
hemtjänstens brukare direkt efter genomförd städning.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 35.
Motivering

Under våren 2016 genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en större
genomlysning av hemtjänsten på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.
Resultatet av genomlysningen presenterades för nämnden i maj 2016 och
visade på ett antal förbättringsområden för hemtjänsten i Botkyrka. Förslagen på förbättringsområde har behandlats av förvaltningen och återrapporterades i form av en plan för förbättring till vård- och omsorgsnämnden den 20 september 2016.
Slutsatsen i genomlysningen är att brukarnas upplevelse av hemtjänsten beror dels på vilka förväntningar brukaren har, dels på vilket värde brukaren
upplever att hen får. För att få mer nöjda brukare måste vi alltså ge brukarna
bättre möjligheter att vara medskapande. Detta kan bland annat handla om
att personal och brukare tillsammans arbetar mot gemensamma mål och att
vi ska gå från standardisering till individuella lösningar. Det ska också bli
tydligare för brukarna vilken tid deras beviljade insatser beräknas ta för att
brukare ska kunna ha realistiska förväntningar på vad de ska få.
I planen till förbättring av hemtjänsten lyfts några förslag som kan kopplas
specifikt till att brukarna ska bli mer nöjda med den städning som utförs av
hemtjänsten. Bland annat föreslås att se över möjligheten att låta enklare
serviceinsatser utföras av personal med annan kompetens än undersköterska.
Undersköterskorna får då mer tid att fokusera på det de är utbildade för, me-
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dan till exempel städning kan utföras av personal som har större kunskaper
på det området.
Idag kan den brukare som inte är nöjd med städningen vända sig till sin
egen kontaktman eller till ansvarig enhetschef om brukaren inte känner sig
bekväm med att lyfta det direkt med personalen. I planen för att förbättra
hemtjänsten föreslås att kontaktmannaskapet bör utvecklas genom att brukare och kontaktmän får en tätare och bättre kontakt. När kontakten mellan
brukare och kontaktmännen blir bättre hoppas vi att detta ska leda till att
eventuella problem uppmärksammas snabbare och att åtgärder kan vidtas i
tid.
Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Widercrantz (TUP), Anders Thorén (TUP), Stig Bjernerup (L), Jimmy
Baker (M) och Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 195
Svar på motion: Mer idrott i skolan (M), (L) (KS/2015:732)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 189 lämnat ett förslag till beslut.
Stina Lundgren (M) och Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat en motion: Mer idrott i skolan.
Motionärerna understryker vikten av skolidrott som en viktig pedagogisk
funktion, en möjlighet till rörelse och förbättrad kondition samt en möjlighet
att minska risken för uppkomst av psykisk ohälsa. Övervikt hos barn och
unga bottnar ofta i en kombination av för lite rörelse och dåliga matvanor.
Jämfört med många andra europeiska länder har svenska elever mindre
schemalagd idrott. Motionärerna lyfter Bunkefloprojektet, ett samverkansprojekt mellan skolan och en lokal idrottsförening för att göra idrott och
hälsa till en naturlig del av vardagen för skolans elever, som ett bra exempel
på utökad idrott. Konkret innebär det bland annat att eleverna har en timmes
idrott per dag. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att se över hur samtliga skolor ska kunna införa
en extra idrottstimme varje vecka. Detta bör inte ske på bekostnad av något
annat ämne, om så riskeras bör skolveckan utökas med en timme.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-15, § 112.
Motivering

Skolan är ett av de mest prioriterade områdena för den rödgröna kommunledningen och vi genomför just nu den största satsningen någonsin på att
skapa den bästa skolan i Botkyrka. Vi investerar upp emot 3 miljarder kronor för en bättre arbetsmiljö och för mer pedagogiska lokaler. Samtidigt ser
vi över hur och på vilket sätt vi kan förbättra lärares arbetssituation och på
så sätt stärka vårt främsta verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan.
Frågan om barn och ungas fysiska aktivitet/rörelse är väldigt viktig. Det
ökar folkhälsan och förbättrar skolresultaten. En god hälsa har dessutom
delvis blivit en klassfråga och vi kan se att invånarna i Tullinge och Tumba
generellt har en bättre hälsa än de som bor i Alby, Fittja, Hallunda och
Norsborg. I Botkyrkas idrottspolitiska program lyfts skolan fram som den
instans som når alla och har därför en unik möjlighet att på ett jämlikt sätt
jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. Men utöver idrottslektionerna är samarbetet med föreningslivet viktigt för att introducera eleverna till en mångfald av idrotter, samt ge möjlighet till idrott i enkla former
som kan attrahera alla. Att idag utöka skolidrotten med en timme i veckan
kräver i dagsläget resurser som inte finns, till exempel i form av lärare och
idrottshallar.
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I samband med att motionen behandlades i utbildningsnämnden så uppdrog
nämnden utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten till att utöka
elevernas fysiska aktivitet/rörelse kopplat till skoldagen vid en eller flera
skolor. Denna utredning är nu i full gång och förvaltningen arbetar med att
hitta en eller flera skolor som skulle vara lämpliga för en pilot.
Yrkanden

Olle Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stina Lundgren (M) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 196
Svar på motion: Lyft kunskapsnivån kring HBTQ- frågor (M)
(KS/2012:556)
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 190 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Catarina Ekeståhl (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-12-13 § 178, lämnat en motion: Lyft kunskapsnivån
kring HBTQ-frågor. Motionärerna menar på att HBTQ-grupper inte har lyfts
fram tillräckligt mycket av kommunen samt att personal och förtroendevalda behöver öka sin kunskapsnivå och reflektera över värderingar och
sättet att bemöta HBTQ-personer. Exempel på insatser som motionärerna
föreslår kan prövas är en utredning av HBT-certifiering och utbildningar för
kommunens förtroendevalda och för personal inom exempelvis fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolor. Motionärernas förslag
till beslut är att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur
fler enheter kan förmås att arbeta med HBT-certifiering, samt att utreda hur
personal och förtroendevalda kan lyfta sina kunskaper kring HBTQ-frågor
och perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2016-08-31.
Motivering

HBTQ-personer finns överallt i världen, vilken hudfärg, religion, funktionalitet en person har spelar ingen roll för dennas sexualitet eller könsidentitet.
HBTQ-personer finns i Botkyrka som anställda i kommunen, som elever på
våra skolor och som brukare på våra äldreboende. Vi vet också att HBTQpersoner som grupp lider en större risk för psykisk ohälsa, en större risk att
utsättas för hot eller kränkningar samt är överrepresenterad bland personer
som begår självmord. År 2016 är det fortfarande inte en självklarhet för
många HBTQ-personer att komma ut och leva ett öppet liv. Här har vi som
kommun ett ansvar att göra vad vi kan för att våra anställda och medborgare
ska kunna leva ett öppet liv utan att riskera mötas av mobbing, kränkande
kommentarer och liknande.
HBT-certifiering är en relativt trubbig metod att arbeta med. Dels så har en
aktör monopol på att utfärda certifieringen och detta till en hög kostnad. Att
en verksamhet blir HBT-certifierad innebär att den genomgår en utbildning i
frågorna, det ger ingen garanti att det följs av ett systematiskt arbete i
HBTQ-frågor. Vi anser därför att det finns andra sätt än HBT-certifieringar
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som Botkyrka kommun kan arbeta med att lyfta HBTQ-frågor inom sin
verksamhet där vi också kan få ut ett större värde av de pengar som satsas.
Att arbeta med en ökad kunskapsnivå kring HBTQ-frågor är viktigt men det
är minst lika viktigt att arbeta med attityder i samhället. Att en person har
kunskap om HBTQ betyder inte självklart att en person har attityd och agerar för att synliggöra HBTQ-frågor. Fördomar syns inte alltid direkt utan
kan smyga fram i där man minst anar genom kommentarer som till exempel
förminskar och ifrågasätter HBTQ-personer. Det är allas vårt ansvar att vara
lyhörda och våga säga emot när vi hör och ser kränkande beteende.
Under det senaste året har kommunen tagit steg för att utveckla sitt arbete i
HBTQ-frågor. Exempel är att sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck lyfts fram som diskrimineringsgrunder i den nya jämlikhetsstrategin
som håller på att tas fram. På initiativ av kommunstyrelsens ordförande
flaggade Botkyrka kommun för första gången under Stockholm Pride. På
förvaltningsnivå har bland annat kultur- och fritidsförvaltningen tagit initiativ till att utveckla arbetet kring att HBTQ-personers möjligheter att delta
i fritidsaktiviteter. Men vi har en lång väg kvar att gå. Detta är inte ett arbete
som endast kan göras genom kommunledningsförvaltningen utan som måste
genomsyra hela den kommunala organisationen. Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om att fortsätta sitt arbeta för att det ska vara så.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 197
Svar på motion: Den kommunala politiska demokratin 100
år (V) (KS/2015:865)
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast 2017-0904 återkomma med förslag på upplägg samt eventuella kostnader för genomförande av ett jubileum.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 191 lämnat ett förslag till beslut.
Mats Einarsson (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17,
§ 209 lämnat en motion: Den kommunala politiska demokratin 100 år.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen
att förbereda uppmärksammandet av 100-årsminnet av den politiska demokratins genombrott i Botkyrka.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-04-08, § 18.
Motivering

Motionären lyfter frågan om att uppmärksamma 100-årsminnet av den lokala politiska demokratins genombrott i Botkyrka. Bakgrunden är ett initiativ från Sveriges riksdag, som också tillsatt en parlamentarisk kommitté
av representanter från riksdagspartierna för ”100-årsjubileum med anledning
av demokratins införande i Sverige”.
Den rödgröna kommunledningen delar motionärens ambition om att lyfta
fram och levandegöra lokala historiska händelser och personer på olika sätt.
Ett uppmärksammande av jubileet aktualiserar en fördjupad diskussion om
hur demokratin kan och bör utvecklas i såväl vår kommun som nationellt
och globalt. Det ligger väl i linje med den ambition som uttrycks i kommunens strategi för demokrati och delaktighet, där arbetet för att öka Botkyrkabornas kunskap och medvetenhet om den representativa demokratin är en
viktig del.
100-årsjubileet kan ha en folkbildande funktion för samtliga kommuninvånare likväl som det också kan få en särskild betydelse för Botkyrkabor med
rötter i länder där kampen för demokratisering pågår dagligen och kräver
många människors liv.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Deniz Bulduk
(MP), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (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.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 191:

Särskilt yttrande
2016-10-10

Svar på motion: Den kommunala politiska demokratin 100 år (V)

Vänsterpartiet vill uppmärksamma 100-årsminnet av den lokala politiska demokratins genombrott i
Botkyrka. Den representativa lokala demokratin går ut på att välja beslutsfattare till
kommunfullmäktige som sedan ska företräda folket och genomföra folkets vilja. Men tyvärr kan vi
konstatera att den lokala demokratin inte fungerar såsom idealet föreskriver.
Det som händer i Tullinge är inte vad folket vill, vilket tydligt framgår av valresultatet och
folkomröstningen 2014. Många Tullingebor upplever att demokratin fungerar allt sämre ju större
Botkyrka kommun har blivit. Tullingeborna känner sig åsidosatta och maktlösa. Politikernas brist
på lokalkunskap bidrar till missnöje.
Det finns en skevhet mellan hur Tullingeborna röstar och den politiska majoritet som sedan styr
Botkyrka. Den nuvarande kommunledningen i Botkyrka kommun är inte representativ för Tullinge.
Botkyrka kommuns upplevelsestrategi med inriktning mot spektakulära jippon efterfrågas inte av
Tullingeborna vilket blir tydligt när pengar saknas till kärnverksamhet.
Även Botkyrkaborna tillhör de minst nöjda bland Södertörns kommuner, enligt SCB. Det är svårt
att påverka politiska beslut, förtroendet för politiker är lågt och bristande trygghet är några av
orsakerna till missnöjet.
Frågan är vilka som ska delta på detta lokala demokratijubileum? Är det i första hand kommunens
politiker och tjänstemän? Vi är övertygade om att den här typen av ”jippon” inte spelar så stor roll
för genomsnittsmedborgaren. Ett demokratijubileum kan snarare uppfattas som smaklöst när det
finns en utbredd kritik mot hur kommun missköter underhåll av skolor, förskolor och vägar.
Det finns bättre sätt att levandegöra den lokala demokratin, exempelvis genom att tillmötesgå
Tullingebornas önskan om att bilda en egen kommun.
Anders Thorén (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

§ 198
Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M) (KS/2015:82)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 192 lämnat ett förslag till beslut.
Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19 lämnat en motion:
Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande. Motionärerna föreslår att bostäder i blandade upplåtelseformer byggs i nära anslutning
till Hågelby. Deras förslag till beslut är att samhällsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur området nordväst om Hågelbyparken kan detaljplaneläggas för sjönära bostadsbebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 401.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2016-04-30.
Motivering

Motionen behandlar två mycket kära och viktiga frågor för den rödgröna
kommunledningen, bostadsbyggande och Hågelby som plats. Motionärerna
önskar se över hur dessa två saker kan kombineras.
Den rödgröna kommunledningen har väldigt ambitiösa mål för bygget av
nya Botkyrka och byggandet av Botkyrkastaden. På fyra år ska 4000 nya
bostäder byggas i hela kommunen, det är en fyrdubbel så hög byggtakt än
tidigare. Målet är att bygga för livets alla lägen och att bygga den bostadsform som det idag behövs kompletteras med i respektive område. Oavsett
var i sin bostadskarriär man befinner sig ska det vara möjligt hitta det perfekta boendet i respektive stadsdel.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutades, i bred politisk enighet,
om en markanvisningstävling för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av
den tävlingen var att Ekotopia utsågs som vinnare. Samtidigt beslutades att
föra dialog och att förhandla med flera av de andra bidragen som var med i
tävlingen.
Botkyrka är full av framgångsrika lösningar, koncept och personer. Vi gillar
att hitta smarta, framgångsrika lösningar för att fortsätta utveckla vår kommun. Självfallet sker det idag dialoger om hur olika utvecklingsområden,
med olika exploatörer, kommun och samhällsbyggare kan skapa nyttor på
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flera platser i kommunen. Så sker även fallet i både utvecklingen av Hågelby och byggandet av Botkyrkastaden. Dock ser vi inte att bostäder ska
byggas på Hågelby.
Utöver vad som anförts ovan pågår även ett utvecklingsarbete av Eriksbergs
industriområde genom etablerandet av Södra porten. En viktig faktor i det
arbetet är anläggandet av en förbifart som kommer att ha en utfart och infart
norr om Hågelbyparken. Det vore därför oklokt att i dagsläget bygga permanenta bostäder innan det arbetet är klart. Etablerandet av den berörda förbifarten kommer att ge Hågelbyleden en annan karaktär och möjlighet till
eventuella bostadsetableringar längs med Hågelbyleden kan prövas på nytt
därefter.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve R K Jönsson (M), Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall
till motionen.
Lars Johansson (L) och Robert Steffens (C) yrkar att motionen ska anses
vara besvarad.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och yrkandet om att motionen ska anses vara besvarad och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Särskilt yttrande

Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla
bostadsbyggande (M)

Med den bostadsbrist som i dag råder är satsningar på nya bostäder en angelägen fråga. Men
Moderaternas förslag att bygga bostäder i nära anslutning till Hågelby, riskerar tyvärr att äventyra
stora natur- och kulturvärden.
Bostädernas placering långt ifrån dagens spårbundna kollektivtrafik talar också emot förslagt och
går på tvärs emot kommunens uppsatta miljömål. Projektet kommer generera biltrafik i ett redan
överbelastat trafiknät. Och även om framtida infrastruktursatsningar planeras är det högst osäkert
när dessa kan förverkligas.
Nya bostäder bör istället planeras till lämpligare och mer kollektivtrafiknära lägen som exempelvis
Hamra grustag. Bebyggelse i grustaget skulle binda samman "gamla Tullinge" med Riksten på ett
naturligt sätt samt möjliggöra bostäder med sjöutsikt och närhet till grönområden utan att exploatera
attraktiva natur- och kulturmiljöer.
Gällande Hågelbyområdets framtid kan vi med glädje konstatera att planerna på en nöjespark har
spelat ut sin roll eftersom att det redan finns ett nöjescentrum, Exploria, i Fittja. Nu ser vi istället
fram emot att utveckla Hågelby i samklang med befintlig miljö och lokal opinion. Ekotopia, som
vann Botkyrkas markanvisningstävling, är förhoppningsvis ett spännande steg i rätt riktning.
I den fortsatta utvecklingen av Hågelbyområdet är det viktigt att kommunen tar stor hänsyn till den
lokala opinionen och det stora antalet kompetenta synpunkter som inkommit i samband med
utställningarna av tidigare detaljplaner.
Anders Thorén (TUP)

Särskilt yttrande
2016-10-10
Ärende 192: Svar på motion: Hågelbyområdets framtid bör även innehålla
bostadsbyggande (M)
Om vi hade haft yrkanderätt så hade vi yrkat att:
Motionen anses besvarad med vad som nedan anförs.
Motivering
Liberalerna och Centerpartiet har en annan syn på Håglebyområdet än såväl den röd/gröna
majoriteten som Moderaterna. Under lång tid tillbaka ansåg alla politiska partier i Botkyrka
att det gamla kulturlandskapet vid Hågelby var ovärderligt och man även med hänsyn till de
gröna kilarna måste bevara detta.
Vi inser att det i längden inte går att göra museum av detta centrala område i kommunen, det
måste utvecklas på ett grönt och hållbart sätt för att de norra och södra delarna av kommunen
ska kunna växa ihop. Men en sådan integration gynnas inte, om man nu ska upplåta det mesta
av marken för att privata aktörer, som ska göra stora vinster på stugor för billig övernattning i
Storstockholmsområdet. Vi vill se en utveckling av Hågelby som fungerar i samspel med
naturen och miljön.
Vi i Liberalerna och i Centerpartiet anser att kommunen till att börja med ska upplåta mark
för att bygga småhus i områdets norra del. Vi behöver öka vårt bostadsbyggande och då
framförallt det som efterfrågas av så många. Denna brist på tomter för småhusbebyggelse har
redan nu lett fram till tomtpriser i Botkyrka som överstiger kostnaden för själva huset.
Moderaternas motion öppnar förvisso upp möjligheten för möjligheten till bostäder, vilket är
bra, men samtidigt så står partiet också bakom majoritetens förslag om att området ska
utvecklas som ett besöksmål enligt ”Ekotopia” konceptet. Därmed kan vi inte bifalla
motionen. Å andra sidan kan vi inte heller stå bakom majoritens förslag som utesluter
bostäder på området.
Mot denna bakgrund anser vi att motionen ska anses besvarad med vad vi anfört.

Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)
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§ 199
Svar på medborgarförslag: Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning (KS/2014:247)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 193 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27, § 63, ett medborgarförslag från
Annika Edström: Konvertera Skräfsta och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning. Förslagsställaren menar att läget i Stockholmsregionen är
mycket bra och att det i dag saknas tillräckligt med tävlings- och träningsbanor för att möta efterfrågan. Ryttaranläggningen bör också kompletteras
med handel, restauranger och bostäder vilket kan skapa arbetstillfällen både
i anläggningen och i andra lokala näringar i kommunen. Sammantaget kan
det ytterligare stärka Hågelby som en besöksdestination.
Kommunledningsförvaltningen och Hågelbyparken AB har yttrat sig över
medborgarförslaget 2016-04-30.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslagsställaren tar upp frågor och förslag kring, för den rödgröna kommunledningen, mycket kära utveckling av Hågelbyområdet. Förslagsställaren vill utveckla Hågelby till ett än attraktivare besöksmål.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutade man, i bred politisk
enighet, om en markanvisningstävling, för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av den tävlingen var att Ekotopia utsågs som vinnare. Samtidigt beslutade man att föra dialog och förhandla med flera av de andra bidragen som
var med i tävlingen. Ett av de koncept som det fortfarande diskuteras om är
Hågelby Horse Center.
Precis som förslagsställaren skriver skulle hästnäring i området och ridsport
både kunna vara en aktiv del i att göra platsen till ett än större besöksmål,
men skulle också gynna folkhälsan i kommunen. De diskussioner som nu
sker kommer visa om och på vilket sätt som ridsporten möjligtvis skulle
kunna vara en del av utvecklingen av Hågelby.
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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

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2016-10-27
Ärende 193 Svar på medborgarförslag: Konvertera Skräfsta och Hågelby till en
ny och stor ryttaranläggning (KS/2014:247)
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om projektet ”horsecenter” i Hågelby.
Vi anser att detta är en utmärkt satsning för att höja statusen på ridsporten i kommunen
samtidigt som det inte förstör Hågelbys vackra natur. Sverigedemokraterna håller med
förslagsställaren i stora drag då även vi tror att ett sådant ridcenter skulle vara ett bra sätt
behålla hågelbys historiska prägel och dragningskraft.
Vi är dock mycket tveksamma till projektet Ekotopia, vi har svårt att se hur detta projekt
skulle passa in i Hågelbys natur. I Fittja finns numera Exploria, ett privat projekt som liknar
Ekotopia. Vi Sverigedemokrater har också svårt att se att det skulle finnas ett
besöksunderlag för både Ekotopia och Exploria.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist

Helén Spaak

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-27

§ 200
Svar på medborgarförslag: Biodynamiska och ekologiska
frukt- och bärodlingar runt Hågelby (KS/2014:240)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 194 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-03-27, § 63, ett medborgarförslag från
Allan Primsander: Biodynamiska och ekologiska frukt- och bärodlingar runt
Hågelby. Förslagsställaren föreslår Botkyrka kommun att skapa ett växthus
för odling och gårdsförsäljning av frukt och grönt. I förslaget föreslås även
ett musteri, frukttorkning samt matfestival. Som skäl anges att Botkyrka
kommun i en snar framtid är och upplevs vara en miljö- och kvalitetsmedveten kommun som serverar ekologiskt odlad mat i all kommunal verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen och Hågelbyparken AB har yttrat sig över
medborgarförslaget 2016-04-30.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Förslagsställaren tar upp frågor och förslag kring, för den rödgröna kommunledningen, mycket kär utveckling av Hågelbyområdet.
Hågelby är en av kommunens största besöksmål av såväl Botkyrkabor som
besökare till kommunen. Utvecklingen av denna plats är av yttersta vikt för
den rödgröna kommunledningen. Därför beslutade man, i bred politisk
enighet, om en markanvisningstävling för utvecklingen av Hågelby. Resultatet av den tävlingen var att man utsåg Ekotopia som vinnare. Samtidigt beslutade man att föra dialog och att man ska förhandla med flera av de andra
bidragen som var med i tävlingen. Därmed är utvecklingen av Hågelby som
plats i full gång.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 201
Svar på medborgarförslag: Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman (KS/2014:570)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 195 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-09-30, § 22 ett medborgarförslag från
Sargon Daoud: Botkyrka behöver en diskrimineringsombudsman. Förslaget
motiveras med att en kommun där invånare med olika bakgrund möts, behöver ha en diskrimineringsombudsman som kan informera medborgarna
om sina rättigheter.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2016-08-22.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Att medborgare i Botkyrka kommun blir diskriminerade, precis som i hela
samhället, är ingen hemlighet och därför lyfter förslagsställaren en viktig
fråga. Alla människors lika värde och ett jämlikt samhälle är centrala frågor
för den rödgröna kommunledningen. Det är frågor som går som en röd tråd
genom allt arbete som vi gör.
Genom att våga prata om, och uppmärksamma att diskriminering förekommer, tar vi också ett steg för att motverka den. I Botkyrka har vi tagit
flera steg och kommunen har idag ett aktivt arbete mot diskriminering Vi
har ett nära samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Syd och att motverka
diskriminering är ett av tre prioriterade områdena i Botkyrkas interkulturella
strategi. Just nu pågår också arbetet med att ta fram en övergripande jämlikhetsstrategi för hela kommunen. Strategin tar upp flera olika diskrimineringsgrunder och hur vi ska arbeta för att motverka dessa.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
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Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 202
Svar på medborgarförslag: Arbeta med mänskliga rättigheter och inför socialt arbete samt obligatorisk läxhjälp i
skolan (KS/2015:331)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-10-10 § 196 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80 ett medborgarförslag från
Sudhagar Raghupathy: Arbeta med mänskliga rättigheter och inför socialt
arbete samt obligatorisk läxhjälp i skolan. Förslagsställaren ser ett problem
med att många barn och ungdomar i Botkyrka kommun idag halkar efter i
skolan och hamnar i ett utanförskap, något som kan få allvarliga följder, exempelvis kriminalitet. Bra samhällsmedborgare skapas genom utbildning i
mänskliga rättigheter och skyldigheter, både i och utanför skolan. Förslagsställaren anser därför att Botkyrka kommuns skolor, från förskola till gymnasium, komvux och folkhögskola, bör arbeta både teoretiskt och praktiskt
med dessa frågor. Utöver det föreslås att obligatorisk läxhjälp ges från och
med årskurs 1 i grundskolan, för elever som av olika anledningar inte når
uppsatta mål.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-01, § 69.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-22, § 51.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Skolans uppdrag att förbereda alla elever för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare är viktigt. I och med den nya skollagen som trädde i kraft 2011
förtydligades också skolans uppdrag att arbeta med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Elever ska utbildas i demokrati och förmågan
till kritiskt tänkande. Detta arbete genomsyrar undervisningen på alla nivåer
inom skolsystemet i Botkyrka, från förskola till vuxenutbildning. Ett exempel är att lära barn om deras rättigheter genom arbete med FN:s barnkonvention. Enskilda temadagar kan fylla ett syfte i möjlighet till fördjupning i
ett visst ämne som barnen är extra intresserade av. Dock får det inte ske på
bekostnad av den löpande undervisningen om mänskliga rättigheter.
Elever har olika förutsättningar att klara av sin skolgång. Vi vet att en avgörande faktor för att inte hamna i utanförskap senare i livet är att elever tar
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steget från grundskola till gymnasieskola. Därför valde den rödgröna
kommunledningen till exempel att lägga in en satsning i budgeten 2015 på
att alla skolor i Botkyrka ska erbjuda gratis läxhjälp under eller i samband
med skoldagen.
Idrottsundervisning och möjligheten till socialt arbete bör inte ställas mot
varandra. Det är viktigt att alla barn och unga i kommunen får möjligheter
att testa på olika idrotter i skolan för att hitta en form som kan passa för just
dem. Samtidigt har kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag att tillhandahålla aktiviteter som erbjuder unga möjligheten att få en meningsfull fritid,
oavsett om det rör sig om idrott, konst, musik, teater, kultur med mera. Här
finns alltså idag goda möjligheter till engagemang i en mängd olika sociala
verksamheter. En annan möjlighet att testa på socialt arbete är sommarjobb
inom den kommunala verksamheten som är öppen för alla elever i gymnasiet att söka. Alla som söker är garanterade att beviljas sommarjobb minst
en gång när de är i åldern 16-18 år.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 203
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Det behövs en gångstig mellan äldreboendet Alby Äng ner till koloniområdet, KS/2016:76
Beslut: besvarat
Förslag om att få ekologisk mat i skolor, KS/2016:118
Beslut: besvarat
Datorer till alla elever i Botkyrkas skolor. KS/2016:125
Beslut: besvarat
Bättre kvalitet på skolmaten, KS/2016:127
Beslut: besvarat
Trafikåtgärder m.m på Vattravägen i Uttran, KS/2016:209
Beslut: besvarat
Gör om allmänningen till hundrastgård bredvid busshållsplats Kvällsvägen,
KS/2016:224
Beslut: avslag
Förslag om parkeringssituationen området kring Eklidsvägen / Vårbäcksvägen, KS/2016:273
Beslut: besvarat
Uppför fartgupp på Vattravägen vid övergångsstället Åsvägen-Strandvägen,
KS/2016:354
Beslut: besvarat
Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 116/16 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 2, 2016
- Vård- och omsorgsförvaltningen – två tjänsteskrivelser avseende kvartal 1
- Vård- och omsorgsförvaltningen – två tjänsteskrivelser avseende kvartal 2
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§ 204
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Dan Gahnström (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Dan Gahnström (MP), ledamot i kommunstyrelsen
Dan Gahnström (MP), ledamot i Sydvästra Stockholmsregionens vaverksaktiebolag
Dan Gahnström (MP), ledamot Kommunförbundet Stockholms län
Jack Bertilsson (SD), nämndeman Södertörns tingsrätt
Mattias Gökinan (S), suppleant i Södertörns Energi AB
Gunnel Agge-Hedvall (M), ersättare vård- och omsorgsnämnden fr. o m
2016-11-01
Kajsa Svärd Bogstedt (S), ledamot dialogforum Grödinge
Sebastian Flygar (S), ordförande och ledamot för dialogforum Tumba
Bengt Ericson (S), vice ordförande och ledamot kommunens revisorer
Maria Esteman (C), nämndeman Södertörns tingsrätt
Nils-Gustaf Gustafsson (C), dialogforum Grödinge
Pierre Blankenburg (TUP), ledamot i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Dan Gahnström
(MP) och Pierre Blankenburg (TUP).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-10-15
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
Fredrik Olsson (MP)
SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG
t o m 2019-06-30
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
Fredrik Olsson (MP)
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Jack Bertilsson (SD)
Kristofer Szubzda (SD)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Alin Seropian (MP)
Stephan Palmgren (MP)
DIALOGFORUM TUMBA t o m 2018-12-31
Ordförande och ledamot efter Sebastian Flygar (S)
Lisa Forssberg (S)
DIALOGFORUM TUMBA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lisa Forssberg (S)
Johan Alkstål (S)
KOMMUNENS REVISORER 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Bengt Ericson (S)
Bengt Ericson (S) med undantag för samhällsbyggnadsnämnden
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
Bengt Ericson (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
Bengt Ericson (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
Staffan Teste (TUP)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
Staffan Teste (TUP)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lisa Forssberg (S)
Johanna Hammarström (S)
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UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
Johanna Hammarström (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
Johanna Hammarström (S)
SRV ÅTERVINNING AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lena Ingren (S)
Bengt Ericson (S)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nils-Gustaf Gustafsson (C)
Dag Ahlse (C)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mattias Gökinan (S)
VALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Saga Åshage (M)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gunnel Agge-Hedvall (M)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Kajsa Svärd Bogstedt (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Maria Esteman (C)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
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§ 205
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till vård- och omsorgsnämndens ordförande
och kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till vård- och omsorgsnämndens ordförande

-

Angående Socialstyrelsens brukarundersökning och vilka åtgärder kommunen tar (C),
KS/2016:752

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående sortering av matavfall (C), KS/2016:753
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§ 206
Nya motioner (KS/2016:43)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Bygg en badbrygga vid Maden (TUP), KS/2016:707
Bygg en simhall i Tullinge (TUP), KS/2016:708
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal
(V), KS/2016:733
Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L), KS/2016:734
Mer frukt i våra parker (C), KS/2016:737
Inför intraprenadsystem (M), KS/2016:742
Matlagning i hemmet (M), KS/2016:743
Kriterier för biståndsbedömning för vård och omsorgsboenden (M),
KS/2016:744
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§ 207
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Förslag om att förbättra skolgården, KS/2016:576
Överlåts till utbildningsnämnden för beslut.
Förslag om Elljusspåren i Brantbrink – Lida, KS/2016:619
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förslag om lekplatsmiljö på Banslättsvägen i Tullinge, KS/2016:621
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om farthinder mellan Tullinge centrum mot Tullingeberg- vägen
förbi BRF Akvarellen, KS/2016:628
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg upp anrika Tullinge gård, KS/2016:642
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg om gamla Botvidsgymnasiet till studentbostäder, KS/2016:643
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp,
KS/2016:649
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om bad uss från Tumba Centrum till Sandviksbadet, KS/2016:650
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande bioodling, KS/2016:651
Överlåts till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd, men inte kommunstyrelsen, att slutligt besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag.
.
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§ 208
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.

41[41]

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2016-10-27

Namn

Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

00:00:00

Stefan Leiding S § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

Mattias
Gökinan

S

05:00:16

17:33 22:34

Anders
Byrsenius

M

05:04:01

17:30 22:34

Gabriel Melki

S

05:04:01

17:30 22:34

Serkan Köse

S

05:04:01

17:30 22:34

Youbert Aziz

S

05:04:01

17:30 22:34

Maria Gawell
Skog

S

00:00:00

Inga-Lill Strömqvist S § 184, 185, 185, 185, 186,
187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Emanuel Ksiazkiewicz S § 184, 185, 185, 185, 186,
187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Lars Schou

S

00:00:00

Ebba Östlin

S

05:04:01

17:30 22:34

Jens Sjöström

S

04:49:00

17:4522:34

Thomas Vakili S

05:04:01

17:30 22:34

Tuva Lund

S

05:04:01

17:30 22:34

Christina
Zedell

S

05:02:33

17:31 22:34

Robert Aslan

S

05:04:01

17:30 22:34

Diana
Hildingsson

S

05:04:01

17:30 22:34

Adnan Issa

S

00:00:00

Berit Larsson S § 184

Björn Pettersson S § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,

198, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Juliana Lahdou
S
Nahrin

05:04:01

17:30 22:34

Bo Johansson

05:04:01

17:30 22:34

S

Carina Olsen S § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Bim Eriksson

S

00:00:00

Olle Westberg

S

05:04:01

17:30 22:34

Taina Virta

S

05:04:01

17:30 22:34

Robert
Rasmussen

S

05:04:01

17:30 22:34

Maria Mendoza S

05:04:01

17:30 22:34

Jean-Pierre
Zune

S

05:04:01

17:30 22:34

Jimmy Baker

M

05:04:01

17:30 22:34

Gül Alci

M

05:04:01

17:30 22:34

Kia Hjelte

M

05:04:01

17:30 22:34

Stina Lundgren M

05:04:01

17:30 22:34

Yngve R K
Jönsson

M

05:04:01

17:30 22:34

Carl Baker

M

05:04:01

17:30 22:34

Andrei Ignat

M

05:04:01

17:30 22:34

Therese
Hellichius

M

05:04:01

17:30 22:34

Ellen Nilsson

M

03:03:42

19:30 Björn Lagerstedt M § 184, 185, 185, 185, 186, 187
22:34

Deniz Bulduk

MP 05:04:01

17:30 22:34

Ali Khalil

MP 05:04:01

17:30 22:34

Aydan SedefÖzkan
Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Kevin Kors MP § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197

MP 00:00:00

Leif Hedström MP § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Dan Gahnström MP 00:00:00

Mohammed Benmakhlouf MP § 184, 185, 185,
185, 186, 187

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

Shakhlo Altieva MP § 184, 185, 185, 185, 186,
187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

MP 00:00:00

Embla Holmlid
17:30 MP 05:04:01
Kolenda
22:34
Anders Thorén TUP 05:02:12

17:31 22:34

Therese Lind

TUP 05:02:22

17:31 22:34

Carl
Widercrantz

TUP 05:04:02

17:30 22:34
Camilla Jägemalm TUP § 184, 185, 185, 185, 186,
187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Pierre
Blankenburg

TUP 00:00:00

Elizabeth
Bushby

TUP 00:00:00

Robert
Stenkvist

SD

00:00:00

Östen Granberg SD

05:04:01

17:30 22:34

Karl-Otto
Hultström

-

05:04:01

17:30 22:34

Sebastian
Lindqvist

SD

05:04:01

17:30 22:34

Helen Spaak

SD

02:14:33

Niklas Lekander SD § 202, 203, 187, 188, 188,
17:30 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
19:44
203, 204, 205, 206, 207, 208

Mats Einarsson V

05:04:02

17:30 22:34

Bekir Uzunel

00:00:00

V

Marit Strand Pettersen V § 184, 185, 185, 185, 186,
187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Nooshi
Dadgostar

V

05:04:02

17:30 22:34

Ronnie
Andersson

V

05:04:02

17:30 22:34

Pia Carlsson

V

05:04:02

17:30 22:34

Aram El
Khoury

KD 05:04:01

17:30 22:34

Yusuf Aydin

KD 05:04:01

17:30 22:34

Stefan Dayne

KD 05:04:01

17:30 22:34

Stig Bjernerup

L

05:04:01

17:30 22:34

Lars Johansson L

05:04:01

17:30 22:34

Robert Steffens C

05:04:01

17:30 22:34
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Sammanträdestid: 2016-10-27 17:30:00 - 2016-10-27 23:59:59
Namn

Parti Närvaro Tid

Stefan Leiding

S

03:56:46

S

Maria Gawell Skog S § 184, 185, 185, 185, 186,
17:30 - 187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187,
05:04:01
22:34 188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

Lars Schou S § 184, 185, 185, 185, 186, 187, 199,
17:30 - 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188, 188,
05:04:01
22:34 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
203, 204, 205, 206, 207, 208

Berit Larsson

S

05:04:01

Inga-Lill
Strömqvist

Ersatte

Inger Ros S § 184, 185, 185, 185, 186, 187, 199,
17:30 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188, 188,
21:26
189, 190, 191, 192, 193, 194

17:30 Jens Sjöström S § 184
22:34

Björn Pettersson S

Adnan Issa S § 184, 185, 185, 185, 186, 187, 199,
17:30 - 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188, 188,
05:04:01
22:34 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
203, 204, 205, 206, 207, 208

Shafqat Khatana S

00:00:00

Carina Olsen

S

Bim Eriksson S § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
17:32 - 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
05:01:58
22:34 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Marcus Ekman

S

03:23:53

17:53 21:17

Yasemin Ergül

S

04:45:59

17:48 22:34

Simon Safari

S

00:00:00

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Björn Lagerstedt M

05:04:01

17:30 Ellen Nilsson M § 184, 185, 185, 185, 186, 187
22:34

Ufuk Sen

M

03:15:35

17:31 20:47

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin M

05:04:01

17:30 22:34

Bengt Kring

M

00:00:00

Mohammed
Benmakhlouf

17:43 19:26 Dan Gahnström MP § 184, 185, 185, 185, 186,
MP 01:47:37
19:26 - 187
19:31

Kevin Kors

Aydan Sedef-Özkan MP § 184, 185, 185, 185,
17:30 - 186, 187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203,
MP 04:23:02
21:53 187, 188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197

Leif Hedström

Yosra Yasmin Sherif MP § 184, 185, 185, 185,
17:30 - 186, 187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203,
MP 05:04:01
22:34 187, 188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 184, 185, 185,
18:01 - 185, 186, 187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202,
Shakhlo Altieva MP 04:32:41
22:34 203, 187, 188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Nils-Bertil
TUP 00:00:00
Carlson-Estrada
Camilla
Jägemalm

Pierre Blankenburg TUP § 184, 185, 185, 185,
17:30 - 186, 187, 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203,
TUP 05:04:01
22:34 187, 188, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Per Börjel

TUP 00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

SD

05:04:01

Ulrika Ekengren SD

00:00:00

Niklas Lekander SD

05:04:01

Yrsa Rasmussen V

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

Bekir Uzunel V § 184, 185, 185, 185, 186, 187,
17:30 - 199, 199, 200, 200, 202, 201, 202, 203, 187, 188,
05:04:02
22:34 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Linnart Shabo

KD 05:04:01

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

00:00:00

17:30 22:34
Helen Spaak SD § 202, 203, 187, 188, 188, 189,
17:30 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203,
22:34
204, 205, 206, 207, 208

17:30 22:34

Benny
Ferdinandsson

L

00:00:00

Benita Hägg

C

05:04:01

17:30 22:34

Boris Granath

C

05:04:01

17:30 22:34

