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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 161
Godkännande av detaljplan för Solskensvägen (del av
Tullinge 19-282) (KS/2016:601)
Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge
19:282).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 160 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder i ett
parkområde vid Solskensvägen på del av fastigheten Tullinge 19:282.
Kommunen har brist på ungdomsboenden och planområdet ligger strategiskt
bra med närhet till Tullinge pendeltågsstation och Södertörns högskola.
Föreslagen bebyggelse ska medverka till att skapa en varierad stadsdel i
samklang med den omgivande naturen.
Detaljplanen har varit på granskning under tiden 18 april 2016 till 9 maj
2016. Totalt kom nio synpunkter in. Av dessa hade åtta inget att erinra.
Synpunkter som kommit in har inte medfört några ändringar av planförslaget. Lantmäteriet har lämnat synpunkter som medfört förtydliganden
på plankartan samt tillhörande grundkarta och i genomförandebeskrivningen. Efter granskning har ett tillägg till gällande fasadmaterial skett. Detaljplanen medger nu även att fasaden får putsas. Antalet lägenheter har inför
byggstart justerats till cirka 150 lägenheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 241.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Robert Steffens (C), Stefan Dayne (KD), Östen Granberg
(SD) och Ronnie Andersson (V) 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.
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2[39]

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 160: Godkännande av detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge
19-282) (KS/2016:601)
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos människan. Stat och kommun måste
därför trygga bostadsförsörjningen åt alla, i olika åldrar, med olika sociala och ekonomiska
förutsättningar.
Då bostadsbristen är akut är det mycket viktigt att kommunen planerar för bostadsbyggande av
blandad karaktär. Det är mycket viktigt att Botkyrka arbetar aktivt med långsiktig planering när
det gäller byggande och satsar på lägenheter som också ungdomar kan ha råd med. Vi anser att
förslaget är bra och behövligt och i ett område som också ligger lägligt till gällande
kommunikationer.

Tumba 2016-09-05
Stefan Dayne (kd)

Kommunfullmäktige
Ärende 161:

Särskilt yttrande
2016-09-29

Godkännande av detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge
19-282)

Ungdomar behöver ofta en hyresrätt som sitt första boende. Bristen på ungdomsbostäder i
Stockholm är dock större än någonsin. Vi kan aldrig acceptera en situation där exempelvis
ungdomar tvingas tacka nej till studier på grund av svårigheter med att hitta en bostad.
Även om bostadsfrågan i första hand ska lösas på nationell nivå så måste alla kommuner dra sitt strå
till stacken. Tullingepartiet har föreslagit nya bostäder i samband med en utveckling av Tullinge
centrum. Vi anser att nya bostäder bör byggas i centrala lägen med närhet till service, affärer och
kommunikationer. Ungdomsbostäder på Solskensvägen är därför en bra idé och vi vill att dessa
bostäder i första hand ska upplåtas till ungdomar från Tullinge och Botkyrka.
De nya bostäderna gör att en ny pendeltågsuppgång, som kan avlasta den nuvarande uppgången,
blir än mer angelägen. Men en ny uppgång skulle gångavståndet till tåget förkortas för
ungdomar/studenter som flyttar in i bostäderna vid Solskensvägen.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Therese Lind (TUP)

Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 162
Godkännande av exploateringsavtal och tomträttsavtal för
Solskensvägen (KS/2016:600)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal och tomträttsavtal med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och förslag till
genomförandebudget för projektet Solskensvägen samt fastställer en nettointäkt som uppgår till l 738 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 161 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ungdomsbostäder i ett
parkområde vid Solskensvägen på del av fastigheten Tullinge 19:282.
Kommunen har brist på ungdomsboenden och planområdet ligger strategiskt bra med närhet till Tullinge pendeltågsstation och Södertörns högskola. Föreslagen bebyggelse ska medverka till att skapa en varierad
stadsdel i samklang med den omgivande naturen. Detaljplanen för Solskensvägen omfattar cirka 150 ungdomsbostäder.
Ett tomträtts- och genomförandeavtal har träffats med Wästbygg Projektutveckling AB, som reglerar markupplåtelse och genomförandet av detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 240.
Yrkande

Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V), Östen Granberg (SD) och Stefan
Dayne (KD) 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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 163
Avtal och ansökan om fastighetsreglering med DeLaval
angående förvärv av del av fastigheten Tumba 7-126
(KS/2016:617)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal och ansökan om
fastighetsreglering med DeLaval International AB samt beviljar 10 465 000
kronor till köpeskilling som finansieras genom framtida försäljningsintäkter.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 162 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen och DeLaval har gemensamt tagit fram och bekostat utbyggnaden av industriområdet i Loviseberg 2. Den stora industritomten ägs gemensamt av kommunen och DeLaval. Ett rationellt genomförande av planen
med ett större industrihus underlättas om marken är i en ägares hand. Överenskommelsen innebär att kommunen blir ensam ägare till en fastighet med
20 000 kvadratmeter byggnadsarea och en tomtareal på cirka 40 000
kvadratmeter.
Genomförandet av planen med ett större industrihus underlättas om kommunen är ensam markägare. Botkyrka kommun äger genom Loviseberg 4
cirka 24 000 kvadratmeter och DeLaval genom Tumba 7:126 cirka 16 000
kvadratmeter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 242.
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.

4[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 164
Norsborgsdepån - Exploatering 9154 (KS/2016:616)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner tillägg till exploateringsavtal daterat
2016-06-07 för Norsborgsdepån.
2. Kommunfullmäktige godkänner överlåtelseavtal tecknat mellan Botkyrka kommun och AB Storstockholms Lokaltrafik.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 163 lämnat ett förslag till beslut.
En depå för tunnelbanetåg, Norsborgsdepån, har anlagts i Eriksbergsåsen.
För anläggandet av depån har en arbetstunnel byggts. Enligt gällande exploateringsavtal ska tunneln stängas igen och infarten till tunneln återställas till
naturmark när arbetet med att anlägga depån är klar. Trafikförvaltningen inkom i höstas med önskemål om att arbetstunneln ska permanentas för att
istället kunna användas som en räddnings- och servicetunnel. Ett förslag på
tillägg till exploateringsavtal har därför tecknats. Tillägget innebär att tunneln inte behöver sättas igen efter byggtiden och att infarten till tunneln inte
kommer att återställas till naturmark. Istället ska marken iordningställas i
enlighet med tillägg till exploateringsavtal och bygglov beviljat den 4 maj
2016.
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, har även byggt en gångbana
längs norra sidan av Hallundavägen. Enligt gällande exploateringsavtal ska
gångbanan tas bort och marken återställas efter byggtiden. Då det nu anses
onödigt att ta bort gångbanan har ett överlåtelseavtal tecknats mellan kommunen och AB Storstockholms Lokaltrafik. Överlåtelseavtalet innebär att
kommunen övertar gångbanan och att AB Storstockholms Lokaltrafik inte
behöver återställa den mark avtalet avser. Överlåtelsen sker utan ersättning.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 243.
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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 165
Återrapportering och följduppdrag Brunna (KS/2012:478)
Beslut

1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
en plan för hur en fotbollsarena med standard för spel i herrfotbollens Superetta/damallsvenskan kan finnas på platsen inom 3-5 år.
Uppdraget ska återrapporteras senast 2017-06-20.
2. Kommunfullmäktige betraktar kultur- och fritidsnämndens uppdrag från
2016-01-28, § 4 som återrapporterat.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 164 lämnat ett förslag till beslut.
Brunna utvecklas idag till en ny modern stadsdel med bostäder, ny skola och
mer idrottsmöjligheter. Brunna kommer på lång sikt att helt ändra karaktär
och vara en del i byggandet av Botkyrkastaden. Här ska människor kunna
leva, barnen ska gå i skolan och föreningslivet ska bedriva idrott i moderna
anläggningar.
Men dessa planer är ganska långtgående och idrottsytorna lever idag inte
upp till standard. Föreningslivet kan inte vänta. Därför gör vi flera insatser
under 2017 för att förbättra idrottsmöjligheterna på platsen. Dessa insatser
är temporära i väntan på den stora utvecklingen av området. Föreningarna
skulle behöva en arena med standard för spel i herrfotbollens Superetta. Det
skulle till exempel innebära en läktare med upp till 1 000 åskådarplatser under tak. Dessa större insatser är idag svåra att göra, med risk för att de
kommer behöva justeras.
Men inom några år kommer planerna för skola, bostäder och annan verksamhet att falla på plats och kunna påbörjas. Därför ger vi redan nu kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att göra en plan för hur en sådan arena ska
kunna finnas på plats inom 3-5 år.
Yrkande

Robert Aslan (S) lämnar ett tilläggsyrkande om att första att-sats ska ha följande lydelse: ”Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur en fotbollsarena med standard för spel i herrfotbollens Superetta/damallsvenskan kan finnas på platsen inom 3-5 år.”
Robert Aslan (S), Lars Johansson (L), Ebba Östlin (S), Yusuf Aydin (KD)
och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till Robert Aslans (S) tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med
Roberts Aslans tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2016-09-05
Ärende 164

Återrapportering och följduppdrag Brunna (KS/2012:478)

Detta ligger helt i linje med vad vi moderater tidigare har föreslagit. Vid flera tillfällen
har våra företrädare efterfrågat en framtida multihall/arena (vi lade bl.a. en motion
2011). Vi anser att det är dags att på allvar ta tag i möjligheterna att försöka få en
multifunktionsarena till stånd i Botkyrka - så att vi inte låser oss till ex. bara fotboll.
Hur mycket den ska få kosta, hur den ska finansieras eller vilka idrotter som kunna
beredas plats där är frågor som bör utredas. Vår utgångspunkt är att en sådan arena bör
vara del- eller helt externt finansierad.
Det viktiga är att arenan ska kunna användas av så många idrotter som möjligt, samt
andra arrangemang som mässor, konserter och kongresser. Det är likaledes viktigt att
den klarar de krav som finns för att t.ex. elitlag i fotboll ska kunna spela sina
hemmamatcher där. Genom att ge ordentliga grundförutsättningar så ökar också
möjligheterna för våra lag att utvecklas och förbättras.
Vidare anser vi det bra att det är utifrån att förvaltningen ser ett framtida behov och att
detta det skulle vara gynnsamt för föreningslivet generellt, som ligger bakom ärendet.
Ett beslut om nyttjande av skattemedel till den här typen av investeringar ska utgå ifrån
sådana parametrar och inte t.ex. utefter ett specifikt lags önskemål eller ”krav”.

Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
Stina Lundgren (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Sid 1 (1)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 166
Avslut av projektering Tullinge idéhus (KS/2016:512)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av Tullinge
idéhus.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
2. Kommunstyrelsen återtar sitt förslag till beslut respektive beslut från
2016-03-07, § 42.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 165 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012 haft uppdraget att samordna
arbetet med förverkligande av ett idéhus i Tullinge. Kultur- och fritidsnämnden beviljades 92 miljoner kronor i investeringsmedel för projektet i
Ettårsplanen 2015. I samband med att projektet fortskred togs fördjupade
kalkyler fram som pekar på att kostnaderna är betydligt högre, cirka 125,4
miljoner kronor. Med anledning av de ökade kostnaderna föreslås projekteringen avslutas. Som en följd av detta återtar kommunstyrelsen sitt förslag
till beslut respektive beslut från 2016-03-07, § 42:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
”Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden 4 085 000 kronor
för köpeskilling i enlighet med bilagd överenskommelse”, samt
”Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering med Fastighets AB Tullinge Centrum”.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-21, § 52.
Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Yrkanden

Robert Aslan (S), Lars Johansson (L), Anders Thorén (TUP), Stefan Dayne
(KD), Robert Steffen (C) och Östen Granberg (SD) 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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför till protokollet att han instämmer i Lars Johanssons (L) särskilda yttrande.
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 165: Avslut av projektering Tullinge idéhus (KS/2016:512)
Det är mycket positivt att man från majoritetens sida insett att projektet Tullinge idéhus i sin
utformning, placering och kostnad inte var något att prioritera med skattebetalarnas pengar.
Som vi tidigare nämnt så finns det många investeringar som bör prioriteras i Tullinge, såsom
upprustning av skolor, satsningar inom äldreomsorgen, infrastruktursatsningar gällande både
vägar och dagvattenhantering, pendeltågstationen, parkering m.m. där behoven är stora.
Vidare är vi som parti givetvis positiva till kultursatsningar i kommunen, så även i Tullinge, men
anser att dessa satsningar i nuläget kan göras i befintliga lokaler som kan rustas upp och byggas
om.

Tumba 2016-09-05
Stefan Dayne (kd)

Särskilt
Yttrande
2016-09-05
Ärende 165 Avslut av projektering Tullinge idéhus
För oss i Liberalerna är detta ärende, som innebär ett avslut av Tullinge idéhus, ytterst
välkommet. Vi har hela tiden hävdat att ett idéhus är fel prioritering av kommunens resurser.
Pengarna borde användas till något annat istället. Så hoppas vi att det blir nu även om en del
pengar ändå har gått förlorade i projektet.
Delfinansiering av en andra uppgång vid Tullinge station är ett exempel. Upprustning av
skolor och omsorgsboende samt Tullinge bibliotek är andra exempel.
Det är viktigt att kommunen och den styrande majoriteten lärt sig något av projektet Tullinge
idéhus. Framförallt att man måste veta vad man ska använda en fastighet till innan man
bygger den.

Lars Johansson (L)

Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande
2016-09-29

Ärende 166: Avslut av projektering Tullinge idéhus
Tyvärr har åtskilliga miljoner kronor av skattebetalarnas pengar gått till spillo p.g.a. kommunens
arbete med detta projekt. Dessa skattemedel hade istället kunnat användas till att delfinansiera en ny
pendeltågsuppgång, anställa fler lärare i skolan eller öppna Åvägen.
Ända sedan valrörelsen 2010 har Tullingepartiet kämpat för att den styrande majoriteten i Botkyrka
ska ta sitt förnuft till fånga och lägga ned planerna på det s k idéhuset. Nu har det äntligen skett och
projektet läggs ned efter bland annat en intensiv kampanj från Tullingepartiet som startade en
namninsamling som protest mot idéhuset.
Redan i september 2013 presenterade Tullingepartiet sitt förslag på hur Tullinge skulle kunna få en
ny pendeltågsuppgång och dessutom ett nytt och bättre centrum, baserat på den kände arkitekten
Kjell Forsheds skisser. Men kommunledningen vägrade att lyssna då. Och om kommunen inte visar
intresse för att utveckla Tullinge C är faran är att centrumägaren ser en risk med att investera och att
vi därmed får samma situation som i Hallunda/Norsborg, särskilt i beaktande av den nya stadsdelen
i Flemingsberg.
Idag säger Ebba Östlin att hon nu hellre vill använda ”idéhuspengarna” till en ny
pendeltågsuppgång. Att man nu dessutom funderar på att använda Falkbergsskolan som en möjlig
mötesplats är särskilt glädjande med tanke på att Tullingepartiet har lämnat en motion om just detta
i september 2014.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Therese Lind (TUP)

Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 167
Revidering av borgensförbindelse för Tennis & Paddel i
Tumba Förvaltning AB (KS/2016:602)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen, så som för egen skuld,
för Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB i enlighet med bilaga till
tjänsteskrivelse i ärendet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att borgen gäller så länge hyresförhållandet
består i enlighet med hyresavtalet mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB och Fastighetsaktiebolaget Tennisskolan, dock som längst i 15 år
efter det att Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB tillträtt sin lokal.
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att teckna de handlingar som krävs avseende kommunens borgen till Tennis & Paddel i Tumba
Förvaltning AB.
4. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att teckna ny borgen
i det fall att hyresförhållande ändras genom byte av hyresvärd under förutsättning att hyresvillkoren inte förändras.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
5. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att för kommunstyrelsens
räkning teckna de handlingar som krävs avseende kommunens borgen till
Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 166 lämnat ett förslag till beslut.
Tumba Tennisklubb (Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB) tecknade
år 2015 ett hyresavtal med Coop Fastigheter AB för hyra av en planerad
tennisanläggning i Tumba.
Ett av villkoren för hyresavtalet, samt för själva etableringen av tennisanläggningen, var att kommunen medgav Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB borgen för hyresbeloppet under en period om 15 år. Kommunfullmäktige tog 2015-01-07, § 2 beslut om att bevilja en sådan borgen och
angav då även att borgensförbindelsen ska gälla under förutsättning att det
finns ett hyresförhållande mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB
(hyresgäst) och Coop Fastigheter AB (hyresvärd).
Fastigheten där den kommande tennisanläggningen, samt en livsmedelsbutik, ska uppföras ägs dock inte av Coop Fastigheter AB, utan av ett dotterbolag; Fastighetsaktiebolaget Tennisskolan. I och med detta ska Fastighetsak-
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tiebolaget Tennisskolan vara hyresvärd, vilket får till följd att en ny borgensförbindelse behöver upprättas.
Förslaget till ny borgensförbindelse som fullmäktige nu har att ta ställning
till överensstämmer i all väsentlighet med nuvarande borgensförbindelse,
med undantag för att namnet på hyresvärden ändrats samt att sluttiden reviderats för att följa avtalsperioden i det nya hyresavtalet. Villkoren i förslaget
till det nya hyresavtalet överensstämmer likaså med de villkor som gäller i
nuvarande hyresavtalet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-22.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Robert Steffens (C) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Yusuf Aydin (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Kommunfullmäktige 2016-09-29
Ärende 167 Revidering av borgensförbindelse för Tennis & paddel i Tumba
förvaltning AB(KS/2016:602)
Sverigedemokraterna har från början sagt nej till detta projekt. Vi anser att kommunen har
gett föreningen alldeles för stora ekonomiska fördelar. Sverigedemokraterna anser
fortfarande att kommunen inte bör gå i borgen för vad kommunens tjänstemän tidigare
kallat för ett högriskprojekt. TTK har även blivit av med skulder om 4,6 miljoner i ett tidigare
lån mot att arrenderätten av Pelletäppan återgår till kommunen, kravet som TTK tidigare
haft för detta är utöver inlösen av 4,6 miljoner i lån även avskrivning av skulder till
kommunen på 123,000:-. Vi kan konstatera att 15 års tid är lång tid för Botkyrka kommun
att gå i borgen för en förening.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg, gruppledare

Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 166: Revidering av borgensförbindelse för Tennis & Paddel i Tumba
Förvaltning AB (KS/2016:602)
Kristdemokraterna är positivt inställda till idrott och anser att hälsa, motion och olika former av
idrott ska främjas och stödjas av kommunen. Idrotten är en av våra största folkrörelser som
bidrar till god livskvalitet för många människor.
Vi är i detta ärende fortsatt mycket skeptiska till borgensförbindelsens utformning då vi bedömer
den ekonomiska kalkylen bygger på för stora risker och antaganden. När en kommun ska besluta
om att gå i borgen så bör samtliga ansökningar behandlas mycket restriktivt då detta alltid är ett
ekonomiskt risktagande. Kommunledningsförvaltningen har dessutom tidigare konstaterat att
riskerna i detta fall av kommunal borgen är relativt höga.
Att gå i borgen för en så pass lång tid som 15 år blir ett stort åtagande för Botkyrka Kommun
gällande enbart en enda klubb. Frågan är vad som händer när andra klubbar och föreningar också
vill ha ett liknande avtal med kommunen. Kommer man då ha möjlighet att teckna ytterligare
avtal eller kommer man legitimt att kunna säga nej? Kommunen tar på sig ett alltför stort
ekonomiskt ansvar i detta avtal både för kommande kostnader tillsammans med de tidigare
skulderna. Man bör hitta en annan lösning för att främja tennis som sport i kommunen utan att
det blir ett så stort risktagande för kommunen som detta avtal innebär.
Kommunen har sedan tidigare övertagit befintligt banklån på 4,6 miljoner kronor samt avskrivit
föreningens kommunala lån på 123 000 kronor då klubben inte skött sin ekonomi på ett fullgott
sätt. Till detta kommer dessutom ett årligt anläggningsbidrag på 500 000.
Vi vet att kostnaderna initialt blir höga för kommunen. Men också långsiktigt finns det stora
risker för höga kostnader och budgeten innehåller flera osäkerheter. Det är också oklart hur
ekonomin för föreningen kommer att utvecklas framöver.
Med anledning av allt detta är vi mycket tveksamma till kommunal borgen i detta ärende såsom
avtalet är utformat.
Med hänsyn till ovanstående yrkar vi:


att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut

Tumba 2016-09-05
Stefan Dayne (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

§ 168
Svar på motion: Fler meningsfulla feriejobb (M)
(KS/2015:700)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 167 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Björn Lagerstedt (M) och Carl Baker
(M), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat
en motion: Fler meningsfulla feriejobb. Motionärerna ser ett behov av en
ökad satsning inom vården och omsorgen på grund av bland annat en
ökande och en åldrande befolkning samt särskilda vårdbehov på grund av
demens eller andra former av funktionsnedsättningar. Som ett framgångsrikt
exempel lyfter motionärerna Tullinge gymnasiums vård- och omsorgsprogram, där elever utbildas till undersköterskor och personliga assistenter.
Under studietiden har eleverna arbetsförlagd praktik samt erbjuds feriejobb
under sommarloven. Motionärerna föreslår att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av fler praktikplatser
inom den kommunala omsorgen, samt att nämnden får i uppdrag att möjliggöra för fler sommarjobb inom ramen för Botkyrka kommuns åtagande rörande feriejobben, särskilt riktat mot vård- och omsorgsverksamheterna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-02-11, § 1.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 16.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-09.
Motivering

Motionen vidrör områden, som för den rödgröna kommunledningen, är
mycket angelägna och prioriterade. Det handlar både om att skapa en välfärd med hög kvalité samt att ha en god jobbpolitik och om hur dessa två
områden går hand i hand.
Vår vård och omsorg ska hålla hög kvalité. En viktig faktor för detta är att
vi har kompetent personal. Inom vård och omsorg finns det flera bristyrken
och därför är det viktigt att vi utbildar och skapar fler möjligheter för
människor att ta jobb inom vård och omsorg.
I Botkyrka jobbar vi aktivt med att kombinera dessa två delar, att få människor i jobb och ha en välfärd med hög kvalité. Därför har vård och omsorg
ett utvecklat samarbete med utbildningsförvaltningen som innebär att alla
elever inom vård- och omsorgsprogrammen erbjuds praktikplatser. År 2015
fick alla elever på Tullinge gymnasiums vård- och omsorgsprogram praktikplats. Man sträcker sig också till andra gymnasier samt till vuxenutbild-
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ning för att erbjuda praktikplatser. Detta arbete genererar ett mervärde inom
välfärden med högre kvalité samt att eleverna får arbetslivserfarenhet och
utökar sina kontaktnät.
Inom Botkyrka kommun har vi också en sommarjobbsgaranti som innebär
att man är garanterad sommarjobb minst en gång om man är i åldern16 till
18 år. På detta vis skapar vi mervärden inom den kommunala verksamheten
samtidigt som ungdomarna får en arbetslivserfarenhet och utökar sitt kontaktnät. Detta innefattar självfallet verksamheterna inom vård och omsorg
som under 2015 hade 167 sommarjobbare.
Yrkande

Tuva Lund (S) 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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§ 169
Svar på motion: Åtgärda mopedåkning och motorcykelåkning på gång- och cykelvägar (SD) (KS/2015:600)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 168 lämnat ett förslag till beslut.
Robert Stenkvist (SD), Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24, §
140, lämnat en motion: Åtgärda mopedåkning och motorcykelåkning på
gång- och cykelvägar. Motionärerna ser ett problem och en säkerhetsrisk
med moped- och motorcykelåkning, främst på gång- och cykelvägar i Botkyrka kommun. Att allmänheten snabbt ska ha möjlighet att tipsa om busåkning, att en påföljd följer för de som kört olagligt samt inrättande av bevakning i vissa utsatta områden, ser motionärerna som nödvändiga åtgärder.
Motionärerna föreslår att kommunen i sitt samarbete med närpolisen prioriterar och upprättar en åtgärdsplan för att komma tillrätta med olaglig moped- och motorcykelåkning på promenad- och cykelvägar.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-17, § 162.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-19.
Motivering

Motionärerna tar upp en fråga som i grunden handlar om trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Gående och cyklister ska på ett säkert sätt kunna
ta sig mellan olika stadsdelar. För kommunledningen är det viktigt att vi ser
till så att trivseln är hög. Därför beslutade vi till exempel om fem extra miljoner som delvis ska gå till åtgärder av buskörning i Hallunda och Norsborg.
Där har man i ett samarbete med polisen pekat ut fler viktiga platser att förändra för att försvåra för busåkning.
Ansvaret ligger inom samhällsbyggnadsnämndens kontinuerliga arbete. Där
tar man hänsyn till medborgares förslag och åsikter om säkerheten på gångoch cykelstråk för att öka trivsel och trygghet. Val av placering för hinder
eller dylikt sker också i dialog med polis.
Det är också så, som samhällsbyggnadsförvaltning med nämnd påpekar, polisens sak att hantera de juridiska förslag som motionen tar upp i sin att-sats.
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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§ 170
Svar på motion: Skapa en mötesplats för unga i Riksten
(TUP) (KS/2013:711)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 169 lämnat ett förslag till beslut.
Therese Lind (TUP), Pierre Blankenburg (TUP), Anders Markie (TUP) och
Elisabeth Thorén (TUP), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201312-17, § 180 lämnat en motion: Skapa en mötesplats för unga i Riksten.
Motionärerna ser ett behov av en fritidsgård eller annan mötesplats i Riksten
där ungdomar kan umgås och aktivera sig. Brist på gemensamma
umgängesplatser för ungdomar riskerar att ungdomar ”hänger” ute, utan någonstans att ta vägen. Bra mötesplatser kan ha brottspreventiva effekter och
minska risken för att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer. I takt med att
Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand
med utvecklingen. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheten att starta en fritidsgård i Riksten samt i uppdrag
att inleda en dialog med Tullinges ungdomar om en mötesplats för unga i
Riksten.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22, § 36.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22, § 37.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-09.
Motivering

Att skapa mötesplatser där barn och unga kan mötas och få en meningsfull
fritid är viktigt. Att satsa på ungas fritid är positivt för deras utveckling och
det finns många vinster att göra för samhället.
Riksten är en stadsdel i Botkyrka som vuxit snabbt under de senaste åren
och det bor många familjer med barn där. Vi håller med motionärerna om att
det finns ett framtida behov av nya mötesplatser i Riksten. I Framåtsiken
2016-2019 har kultur- och fritidsförvaltningen utrett behovet av framtida
mötesplatser för barn och unga i Riksten. Där kommer de fram till följande:
“Riksten fortsätter att växa som bostadsområde och antalet barn förutspås
växa stadigt de kommande åren. 2017 uppskattas antalet 10-12-åringar
vara så pass stort att det uppstår behov av en fritidsklubb, avståndet till fritidsklubben i Tullinge bedöms som alltför långt. Ytterligare några år senare
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bedöms det finnas behov även av fritidsgårdsverksamhet (12-16 år). Det
finns i dagsläget inga utpekade lokaler för ändamålet utan det måste tas
fram, förhoppningsvis i närheten av skolan. Driftskostnaden för fritidsklubbsverksamheten uppskattas till cirka 2,1 mnkr från 2017 och framåt,
möjligen kan vissa investeringskostnader för anpassning av lokaler tillkomma. Nämnden behöver en indikation på om ärendet är prioriterat för
att ha möjlighet att påbörja arbetet med lokalanskaffning.
Driftskostnad 2017: 2,1 mnkr”
Dock har byggtakten i Riksten sjunkit något så förvaltningen menar nu att
antalet barn och unga i målgruppen motiverar en fritidsklubb från 2018 och
en fritidsgård först några år senare.
Det finns också en tradition inom kultur och fritid att föra dialoger med de
aktuella målgrupperna i planeringen av liknande projekt.
Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Widercrantz (TUP) och Therese Lind (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 171
Svar på motion: Nyrekrytering i Botkyrka (SD)
(KS/2015:389)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 170 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, §
92 lämnat en motion: Nyrekrytering i Botkyrka. Motionärerna saknar ett
kommunalt samlat traineeprogram, något som anses behövas för att möta
pensions- och övriga avgångar. Genom god framförhållning anser motionärerna att kommunen kan möta de utmaningar som finns att hitta kompetent
personal till kommunens verksamheter, samt bidra till mer utbildning. Ett
traineeprogram erbjuder människor möjligheten att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Med anledning av ovan föreslås att kommunens rekryteringsbehov ses över, att Botkyrka kommun inrättar ett samlat traineeprogram med framtagna riktlinjer för att möta behovet av nyrekrytering
inom kommunens verksamheter samt att se över och kontakta eventuella
samarbetspartners.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2016-04-11, § 5.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-22, § 54.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-22.
Motivering

Kompetensförsörjning, vad gäller både nyrekrytering och att behålla och
fortbilda egen personal är mycket viktigt. Genom att ha kompetent, engagerad personal så håller vi hög kvalité och kontinuitet för våra medborgare.
Motionärerna föreslår insatser som i huvudsak redan är en del av kommunens arbete med kompetensförsörjning. Idag sker en kartläggning över
kommunens nuvarande och kommande rekryteringsbehov kontinuerligt
samt att man genom arbetsgivarstrategin och kompetensförsörjningsarbetet
gör insatser för att stärka den kommunala organisationen. Detta sker inte
med ett traineeprogram utan med bredare insatser samt att man har etablerade kontakter med utbildningsinstanser och arenor där näringsliv och
kommunal organisation möts.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

17[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-29

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 172
Svar på motion: Busshållplats vid Alby äng (M)
(KS/2014:191)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 171 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-27, § 62 lämnat en motion: Busshållplats vid Alby äng.
Motionärerna ser positivt på att SL trafikerar Albyvägen ner till Hangaren
vid Albysjön, men ser ett behov av en ny busshållplats vid äldreboendet
Alby äng. Ingen säker gång- eller cykelväg vid närmaste busshållplats till
äldreboendet finns för anhöriga eller personal. Att personalen kvälls- och
nattetid ska kunna ta sig från sin arbetsplats till exempelvis tunnelbana eller
pendeltåg utan en promenad genom centrala Alby är en trygghetsfråga.
Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att,
tillsammans med SL, verka för att det anläggs en busshållplats längs den
nya busslinjen nedför Albyvägen, vid äldreboendet Alby äng.
Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat ärendet 2016-05-17, § 161.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-19.
Motivering

En attraktiv, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är av yttersta vikt för
Stockholmsregionen och för Botkyrka. Kollektivtrafiken är väldigt viktig,
inte bara för hela Stockholmregionens utveckling, utan också för varje individ. En tillgänglig kollektivtrafik möjliggör för våra invånare att åka mellan
hem och jobb, vänner och släkt samt fritidsaktiviteter.
En väl fungerande kollektivtrafik har positiva effekter både för miljön,
trängseln, tillväxt för regionen och social hållbarhet. Den moderatledda minoriteten i landstinget hotar nu en väl fungerande kollektivtrafik i Stockholms län. Idag går 100 färre bussar om dagen i Botkyrka, då man från
landstinget skurit ned på bussarna i kommunen.
Den rödgröna kommunledningen jobbar för en utbyggnad av kollektivtrafiken i, till och från kommunen. Det sker genom dialog mellan kommun och
landsting. Vi ser positivit på att Moderaterna i Botkyrka bidrar till det, genom att uppmärksamma sina partivänner i landstingsledningen på behoven
av en utökad kollektivtrafik i Botkyrka.
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Yrkande

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) och Embla Holmlid Kolenda (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 173
Svar på motion: Inrätta en kommunal äldreombudsman (M)
(KS/2015:439)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (L), (C) och (TUP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget bifallsyrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 172 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92 lämnat en motion: Inrätta en kommunal äldreombudsman. Motionärerna ser ett problem med att många personer i Botkyrka
kommun är mindre nöjda med den vård och omsorg de erbjuds trots ett fokuserat kvalitetsarbete och värdighetsgarantier, något som framgår av exempelvis brukarundersökningar och inkomna överklaganden gällande biståndsbeslut. Motionärerna anser därför att Botkyrka kommun bör inrätta en
äldreombudsman som ska ge information och vägleda inom ramen för dessa
frågor, samt motta förslag, frågor eller klagomål.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-14, § 92.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-19.
Motivering

Politik handlar om att välja vilken väg vi vill gå framåt. Idag bedriver vårdoch omsorgsförvaltningen ett utvecklingsarbete för att främja att medborgare lämnar in synpunkter, oavsett om det rör små eller stora frågor.
Detta för att främja mer självständighet och en större delaktighet i omsorgens upplägg. Exempelvis går det att lämna synpunktekort för enskilda avvikelser. Vi har också utvecklat boenderåd som mötesplatser för delaktighet
och inflytande på vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänsten. Den
rödgröna kommunledningen i Botkyrka har alltid medborgarnas fokus
främst i sitt arbete.
Förvaltningen har jobbat med organisationskulturen och att förhållningssättet i arbetslag ska vara att inkomna synpunkter eller kritik kan vara ett
verktyg att utveckla verksamheten, samt att det finns ett aktivt arbete för att
utveckla förtroende mellan medarbetare och medborgare. Det finns också
rutiner för hur inkomna synpunkter och avvikelser hanteras och följs upp.
Både som individuella synpunkter men också som ett sätt att lyfta upp principiella frågor.
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I den kommunövergripande redovisningen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen svarar och åtgärdar synpunkter som inkommit effektivt. Det
arbetssättet har en stor fördel i jämförelse med att inrätta en äldreombudsman och det innebär även möjlighet att få hjälp med individfrågor, medan
en äldreombudsman inte kan agera i enskilda ärenden.
Yrkande

Kia Hjelte (M), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C) och Aram El
Khoury (KD) yrkar bifall till motionen.
Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 37 jaröster, 21 nejröster, 1 röstar ej. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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2016-09-29 20:42:38
Voteringsresultat
Ärende: 173 Svar på motion: Inrätta en kommunal äldreombudsman (M)
Ja:37 Nej:21 Avstår:0 Inte röstat:1
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Gabriel Melki (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Jens Sjöström (S)

Ja

Thomas Vakili (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Diana Hildingssson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Juliana Lahdou Nahrin (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Nej

Ali Khalil (MP)

Ja

Yosra Yasmin Sherif (MP)

Ja

Dan Gahnström (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Robert Stenkvist (SD)

Ja

Östen Granberg (SD)

Ej röst

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Nej

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stefan Dayne (KD)

Nej

Stig Bjernerup (L)

Nej

Lars Johansson (L)

Nej

Robert Steffens (C)

Nej

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Carina Olsen (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Björn Lagerstedt (M)

Nej

Christina Tibblin (M)

Nej

Kevin Kors (MP)

Ja

Leif Hedström (MP)

Ja

Shakhlo Altieva (MP)

Ja

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Ja
Ulrika Ekengren (SD)

Ja

Marit Strand Pettersen (V)

Ja

Totalt antal röstande:58
Potentiellt antal röstande:59
Vakanta:2
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§ 174
Svar på medborgarförslag: Ställ ut kvastar och hinkar vid
Stendalsbadets badbryggor (KS/2015:562)
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden finna en lösning på problemet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 173 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Helena Demner: Ställ ut kvastar och hinkar vid Stendalsbadets badbryggor.
Förslagsställaren har noterat att gäster vid Stendalsbadet själva tvättar av
bryggorna och badflotten från fågelbajs, varpå förslaget är att kommunen
bistår med kvastar och hinkar för att underlätta för medborgarna att gemensamt hålla bryggorna rena och fräscha.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 7.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-22. § 8.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-09.
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.
Det är glädjande med engagerade medborgare som vill vara med och ta ansvar för den gemensamma utemiljön i kommunen. Vi uppskattar den positiva andan som initiativet i medborgarförslaget har. Dock finns det en problematik med att sätta ut kvastar och hinkar vid bryggorna på Stendalsbadet.
Om man rengör bryggorna genom att sopa ner avföring i vattnet, påverkar
det vattenkvaliteten negativt. De skadliga bakterier som kan finnas i avföringen bryts ner, något som tar olika lång tid beroende på vilka bakterier det
är och hur varmt det är, men det går ganska snabbt. Därför behöver avföringen borstas upp för att sedan läggas i en sopsäck eller behållare. Då det
inte är rimligt att alla medborgare känner till detta, riskerar städningen göra
vattnet obadbart utan vilja.
Under 2016 har kultur- och fritidsförvaltningen, som har ansvar för översynen av de kommunala badplatserna, sett över skötseln av Stendalbadets
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bryggor. Antalet klagomål på dålig städning på Stendalsbadet har också i
princip gått ner till noll under 2016.
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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§ 175
Svar på medborgarförslag: Inför rätt att arbeta deltid när
barnen är 1 till 12 år (KS/2015:567)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 174 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141 ett medborgarförslag från
Anett Hansen: Inför rätt att arbeta deltid när barnen är 1 till 12 år. Förslagsställaren anser det problematiskt att åttaåringar tar sig hem från skolan
själva och är ensamma några timmar innan en vuxen kommer hem. Även
föräldrarnas möjlighet att fullt fokusera på sitt arbete med vetskapen om att
ens barn går hem själv i mörkret under vinterhalvåret, är svårt. Botkyrka
kommun har prisats som bästa barn- och ungdomskommun och bör möjliggöra för en familj att kunna gå ner i arbetstid om det är önskvärt. Som exempel ges Huddinge kommun som infört detta.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2016-04-11, § 6.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-24.
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 ett intressant förslag där en förälder kan, som förmån, få gå ned i arbetstid när de har barn upp till 12 år gamla. Som förslagsställaren skriver finns det idag möjligheter, enligt föräldralagen, att få förmånen att jobba 75 % av sin arbetstid när man har barn som är upp till 8 år
gamla. Förslagsställaren vill att man i Botkyrka utökar denna förmån att
gälla till och med att barnen är 12 år.
För kommunledningen är det viktigt att Botkyrka kommun ska vara en bra
och attraktiv arbetsgivare dit kompetent personal söker sig. Genom att ha
den bästa personalen kan kommunen ge god kvalité och vara effektiv för
sina medborgare. Politiskt sett jobbar kommunledningen för att heltid ska
vara norm. Med andra ord ska ingen behöva jobba deltid mot sin vilja utan
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alla ska ha rätt till heltid. Däremot kan det vara en förmån att få jobba deltid
om så önskas.
Kommunledningen har gett HR-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag på
utveckling av arbetsgivarstrategin och specifikt på personalförmåner, för att
bli en än mer attraktiv kommun att jobba i. I detta arbete ska denna förmån
övervägas och beaktas i ett samlat förmånspaket.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till eget yrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
Stefan Daynes (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande

Kommunfullmäktige

Ärende 175: Svar på medborgarförslag: Inför rätt att arbeta deltid när barnen
är 1 till 12 år (KS/2015:567)
Stabila och väl fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett
gott samhälle. Familjen bestående av barn och deras föräldrar är en naturlig gemenskap som
förtjänar samhällets stöd och uppmuntran. Att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man
kan ha. Föräldraskapet innebär att man åtar sig en viktig och betydelsefull samhällsuppgift
långsiktigt. Därför ska samhället bidra med så goda förutsättningar som möjligt.
Medborgarförslaget föreslår att man som förälder kan få förmånen att gå ner i arbetstid upp till
att barnen fyllt 12 år. Idag är det möjligt att som kommunanställd arbeta 75 % av sin arbetstid
upp till att barnen är 8 år. Vi anser att det är viktigt att Botkyrka kommun är en attraktiv
arbetsgivare där de anställda kan kombinera arbete och familjeliv på ett framgångsrikt sätt där
man inte ska vara tvungen att åsidosätta varken det ena eller det andra.
Vi kristdemokrater yrkar:
att bifalla medborgarförslaget och erbjuda kommunanställda som önskar förmånen att gå ner i
arbetstid till 75 % tills barnen fyller 12 år.

Tumba 2016-09-29

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)
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§ 176
Svar på medborgarförslag: Asfaltering av nya elljusspåret
vid Brantbrink (KS/2015:626)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 175 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från
Henrik Trofast: Asfaltering av nya elljusspåret vid Brantbrink. Förslagsställaren anser att en asfaltering skulle göra det möjligt för ungdomar och
ovana rullskidåkare att träna i en trafikfri miljö. Det ökar även tillgängligheten till naturen för rullstolsburna samt möjliggör för att vintertid preparera
skidspår även vid en mindre snömängd på grund av det släta underlaget.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-23, § 8.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12, § 123.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-08-09.
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.
Det är roligt att vi i kommunen har engagerade medborgare som vill öka
möjligheterna till en aktiv fritid för kommuninvånarna. Generellt är vi positiva till en ökad tillgång av fritidsaktiviteter. Dock medför förslaget att
asfaltera det nya elljusspåret i Brantbrink vissa negativa konsekvenser. Elljusspårets främsta syfte är löpning och att asfaltera skulle ge sämre förutsättningar att springa, till exempel ökar risken för förslitningsskador på
knän. Att asfaltera skulle också medföra kostnader som det idag inte finns
utrymme för i den befintliga budgeten. Dessutom finns det redan gott om asfalterade områden i kommunen där medborgare kan öva på att åka rullskidor. Vi är därför inte för att ta existerande naturområden i anspråk och
lägga asfalt där.
Yrkande

Robert Aslan (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.
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§ 177
Svar på medborgarförslag: Botkyrka kommun bör stärka
sitt engagemang i klimatomställningen (KS/2015:814)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 § 176 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-12-17, § 210 ett medborgarförslag från
Joakim Envall: Botkyrka kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Förslagsställaren föreslår Botkyrka kommun att ta fram en
klimatomställningsplan med syftet att kommunens egen verksamhet ska
vara klimatneutral inom femton år. Insatserna bör fokusera på energieffektivisering, solceller ska installeras och nybyggnation bör ske i form av
passiv- eller plus-hus. Kollektivtrafik, cykel- och gångvägar ska prioriteras
och vattenområden ska skyddas. Vidare föreslås att alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen kontaktas för att hjälpa till
med en hållbarhetsanalys och stimulera energieffektivisering. Att kommunens alla innehav i fossilutvinningsföretag avyttras inom tre år samt att ta
fram en informations- och folkbildningskampanj till alla invånare i kommunen. Förslagsställaren föreslår också att kommunen deltar i den stora klimatmarschen den 29 november 2015 i Stockholm.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-23, § 24.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2016-06-03.
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.
Klimatutmaningen är en av vår tids viktigaste utmaningar. Hur vi tar hand
om vår miljö och vårt klimat idag kommer att påverka många generationer
framåt. Därför har Botkyrka kommun länge prioriterat klimatfrågan högt
och vi är en av de kommuner i Sverige (och i världen) med högst ambitioner
på området. Men för att klara att leva upp till våra höga ambitioner behöver
vi arbeta tillsammans och därför är det glädjande med medborgare som är
drivna och engagerade i klimatfrågan.
Medborgarförslaget visar också att kommunen måste bli bättre på att kommunicera det arbete som genomförs och de målsättningar som finns. När
engagerade medborgare inte känner till att Botkyrka i vissa fall redan har
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högre ambitioner än denne föreslår, visar detta på en bristande kommunikation. Botkyrka kommun antog 2009 en klimatstrategi med målen att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040.
Kommunen som organisation går före i det arbetet med målsättningen att
vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral senast 2020. Målet för
2015 är uppnått så pass att vi i är den första kommunala organisationen som
tekniskt klarar oss utan fossila bränslen. Vi har dock en bit kvar innan vi
fullt ut tankar helt fossilfritt. Ett viktigt nästa steg på vägen är Botkyrkas
andra biogaspump som vi jobbar på tillsammans med EON.
Andra insatser som gjorts i kommunen är till exempel LED-gatubelysning,
solceller på flera av kommunens fastigheter och att inga av kommunens
egna fastigheter värms upp av olja. För nybyggnation och upprustning finns
riktlinjer för hur vi ska bygga energieffektivt och miljö- och klimatvänligt.
Kommunens bilar finns i en bilpool med miljöbilar som på dagtid används
av de anställda och kan användas av kommuninvånare på kvällar och helger.
Vi blev också utsedda till årets miljöbilskommun 2015 och 2016. Vår fordonsflotta hade båda åren den lägsta klimatpåverkan av alla jämförda
kommuner. 2015 utsågs vi också till länets klimatsmartaste kommun av Naturskyddsföreningen.
Transporter står för den största negativa klimatpåverkan i Botkyrka. Därför
har Botkyrka tillsammans med åtta andra kommuner på Södertörn valt att
samordna våra varutransporter. Ett sverigeunikt projekt i sin storlek för att
minska farliga utsläpp, förbättra arbetsmiljön och förbättra folkhälsan. Sedan början av 2000-talet finns en klimat- och energirådgivare i kommunen
som kostnadsfritt ger opartiska råd till medborgare, föreningar och företag.
Vi har också en solkarta som visar hur mycket solenergi som kan fås på våra
tak. Kommunen har också varit med och arrangerat publika miljöevent på
till exempel skolor och för näringslivet. Kommunen är också med och deltar
varje år på Earth Hour.
Yrkanden

Maria Gawell-Skoog (S) och Dan Gahnström (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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§ 178
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Jean-Pierre Zune (S) är ny ledamot efter Arzu Alan (S)
Carola Norén (S) är ny ersättare efter Jean-Pierre Zune (S)
Svar på medborgarförslag

Utökad belysning på torget mellan gymnasiet och idrottshuset, KS/2014:697
Beslut: avslag
Bygg en ishall i norra Botkyrka, KS/2016:14
Beslut: avslag
Busshållsplats i Vretarna, KS/2016:20
Beslut: besvarat
Förbjud parkering under nattetid alt. inför spärrar på infartsparkeringen i
Tullinge, KS/2016:34
Beslut: besvarat
Förbättrad framkomlighet mellan Sunnanvägen och Huddingevägen,
KS/2016:50
Beslut: bifall
Nytt övergångsställe i korsningen Flottiljsvägen/Strövarvägen i Riksten/Tullinge, KS/2016:72
Beslut: bifall
Förslag om att avlasta biltrafiken mellan Tullinge och Tumba vid rusningstrafik, KS/2016:84
Beslut: avslag
Förslag om flera farthinder på Vattravägen, KS/2016:104
Beslut: avslag
Det behövs en hundrastgård i Uttran, KS/2016:105
Beslut: besvarat
Anställ fler skräpplockare, KS/2016:123
Beslut: besvarat
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Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 85/16 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 1, 2016
Kommentar

Anders Thorén (TUP) lämnade en kommentar angående kommunens interna
diariesystem.
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§ 179
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Saga Åshage (M), ersättare i valnämnden
Bekzod Rajabov (MP), ersättare i socialnämnden
Bekzod Rajabov (MP), ledamot i dialogforum Fittja
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ledamot efter Stig-Åke Karlsson (S)
Ewa Ellis (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ersättare efter Ewa Ellis (S)
Åsa Bruto (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2018-12-31
Ersättare efter Staffan Teste (TUP)
Leif Thunholm (TUP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)
Carl Widercrantz (TUP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Bekzod Rajabov (MP)
Safiullah Khalil (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Bekzod Rajabov (MP)
Frank Kanu (MP)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2018-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lisa Forssberg (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)
SRV ÅTERVINNING AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Lena Ingren (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2018-12-31
Nämndeman efter Alin Seropian (MP)
VALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Saga Åshage (M)
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§ 180
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till socialnämndens ordförande, samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vård- och omsorgsnämndens ordförande
för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till socialnämndens ordförande:

-

Säkerheten kring Ulfsbergsgården (M), KS/2016:679

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande

-

Angående äldrevård och missbruk (L), KS/2016:680

Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

-

Angående standarden på väg 569 (Smällan-Skanssundet) (L), KS/2016:681
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§ 181
Nya motioner (KS/2016:43)
Inga nya motioner har inkommit.
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§ 182
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten, KS/2016:462
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Fler bussturer inom Tullinge, KS/2016:519
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg fler bostäder, KS/2016:522
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
Håll anläggningarna öppna under sommaren, KS/2016:523
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Bygg en hästgård med ridhus i norra Botkyrka, KS/2016:524
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Inför förändringar vid Tullinge strand, KS/2016:527
Beslutas av fullmäktige efter yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ha öppet på korttidshemmen en dag i veckan, KS/2016:528
Överlåts till vård- och omsorgsnämnden för beslut.
Sätt upp gupp på Södra Parkhemsvägen mellan infarterna Liljestigen och
Murgrönsvägen, KS/2016:546
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om farthinder på Almvägen 2-10 i Tullinge, KS/2016:547
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sätt upp en skylt som förbjuder rastning av hundar vid Körsbärsparken i
Tullinge Villastad, KS/2016:563
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka, KS/2016:564
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
Förslag om farthinder på Harbrovägen, KS/2016:565
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om att öppna Åvägen i Tullinge, KS/2016:568
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förslag om utbyggnad av infartsparkering i Tumba, KS/2016:574
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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Förslag om att bygga lastbilsparkeringar på Harbrovägen, KS/2016:575
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Hopptorn till Stendalsbadet i Tullinge, KS/2016:578
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förslag om farthinder mellan Tullinge Centrum mot Tullingeberg,
KS/2016:579
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en brygga vid Tullinge Strand, KS/2016:589
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Låna ut cyklar till medborgare, KS/2016:590
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör Tullingesjön mer tillgänglig för kommuninvånarna, KS/2016:593
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bredda kanten mot körbanan på Vattravägen, KS/2016:598
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sätt upp hinder för olaglig bilkörning vid Alhagsvägen/Albyvägen,
KS/2016:607
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Cykelparkering vid Skäcklinge busstation, KS/2016:608
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förbättra kanalen mellan Utterkalven och Segersjön, KS/2016:615
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd, men inte kommunstyrelsen, att slutligt besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag.
.
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§ 183
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.
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Ersättare

Inger Ros

S

03:16:30

17:32 20:48

Mattias Gökinan S

03:18:37

17:30 20:48

Anders
Byrsenius

M

03:18:36

17:30 20:48

Gabriel Melki

S

03:16:12

17:32 Inga-Lill Strömqvist S § 128
20:48
Inga-Lill Strömqvist S § 128, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Serkan Köse

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

03:18:37

17:30 20:48

Maria Gawell
Skog

S

03:18:37

17:30 20:48

Lars Schou

S

03:18:37

17:30 20:48

Ebba Östlin

S

03:18:37

17:30 20:48

Jens Sjöström

S

03:18:37

17:30 20:48

Thomas Vakili

S

03:18:37

17:30 20:48

Tuva Lund

S

03:18:37

17:30 20:48
Björn Pettersson S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Christina Zedell S

00:00:00

Robert Aslan

S

03:18:37

17:30 20:48

Diana
Hildingssson

S

03:18:37

17:30 20:48

Adnan Issa

S

03:18:37

17:30 20:48

Juliana Lahdou
Nahrin

S

03:18:37

17:30 20:48

Bo Johansson

S

03:18:37

17:30 20:48

Bim Eriksson

S

00:00:00

Shafqat Khatana S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Olle Westberg

S

00:00:00

Carina Olsen S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Taina Virta

S

03:18:37

Robert
Rasmussen

S

00:00:00

Maria Mendoza S

03:18:37

17:30 20:48

Jean-Pierre
Zune

S

03:18:37

17:30 20:48

Jimmy Baker

M

03:17:18

17:31 20:48

Gül Alci

M

03:11:43

17:36 Björn Lagerstedt M § 128
20:48

Kia Hjelte

M

03:18:36

17:30 20:48

Stina Lundgren

M

00:00:00

Yngve R K
Jönsson

M

03:18:37

17:30 20:48

Carl Baker

M

03:18:37

17:30 20:48

Andrei Ignat

M

03:18:37

17:30 20:48

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

03:18:37

Deniz Bulduk

MP 00:00:00

Ali Khalil

MP 03:14:38

Aydan SedefÖzkan

MP 00:00:00

17:30 20:48
Yasemin Ergül S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Christina Tibblin M § 128, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Björn Lagerstedt M § 128, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181
17:30 20:48
Kevin Kors MP § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181
17:33 Leif Hedström MP § 128
20:48
Leif Hedström MP § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,

171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181
Yosra Yasmin
Sherif

MP 03:18:37

17:30 20:48

Dan Gahnström MP 03:18:37

17:30 20:48

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

Shakhlo Altieva MP § 128, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

MP 00:00:00

Embla Holmlid
17:30 MP 03:18:37
Kolenda
20:48
Anders Thorén

TUP 03:18:37

17:30 20:48

Therese Lind

TUP 03:18:37

17:30 20:48

Carl
Widercrantz

TUP 03:18:38

17:30 20:48

Pierre
Blankenburg

TUP 00:00:00

Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP § 128, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167,
168, 169, 170, 171

Elizabeth
Bushby

TUP 00:00:00

Camilla Jägemalm TUP § 128, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Robert Stenkvist SD

03:18:37

17:30 20:48

Östen Granberg SD

03:18:37

17:30 20:48

Karl-Otto
Hultström

-

03:13:34

17:35 20:48

Sebastian
Lindqvist

SD

01:03:14

Ulrika Ekengren SD § 165, 166, 173, 174, 175,
17:30 176, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 177,
18:33
178, 179, 180, 181
Sergius Peter Himmelving SD § 128, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179,
180, 181

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson

V

03:18:38

17:30 20:48

Bekir Uzunel

V

03:18:38

17:30 20:48

Nooshi
Dadgostar

V

00:00:00

Marit Strand Pettersen V § 128, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180,

181
Ronnie
Andersson

V

03:13:11

17:35 20:48

Pia Carlsson

V

00:00:00

Aram El
Khoury

KD 03:18:36

17:30 20:48

Yusuf Aydin

KD 03:18:36

17:30 20:48

Stefan Dayne

KD 03:18:36

17:30 20:48

Stig Bjernerup

L

03:18:36

17:30 20:48

Lars Johansson

L

03:18:36

17:30 20:48

Robert Steffens C

03:12:40

17:35 20:48
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Stefan Leiding

S

00:00:00

Inga-Lill
Strömqvist

S

Gabriel Melki S § 128
17:30 - Serkan Köse S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
03:18:37
20:48 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

03:10:23

Berit Larsson

S

00:00:00

S

Christina Zedell S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 03:18:37
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

S

Bim Eriksson S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 03:17:56
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Carina Olsen

S

Olle Westberg S § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 03:18:37
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Marcus Ekman

S

03:02:22

Yasemin Ergül

S

Robert Rasmussen S § 128, 160, 161, 162, 163,
17:30 03:18:37
164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
20:48
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Simon Safari

S

00:00:00

Daniel Njuguna

S

03:02:12

Carola Norén

S

00:00:00

Björn Pettersson

Shafqat Khatana

Ersatte

17:38 20:48

17:46 20:48

17:46 20:48

Björn Lagerstedt M

Gül Alci M § 128
17:30 - Therese Hellichius M § 128, 160, 161, 162, 163,
03:18:36
20:48 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Ufuk Sen

M

00:00:00

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin M

03:18:36

Stina Lundgren M § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Bengt Kring

03:05:12

17:43 20:48

M

Mohammed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Kevin Kors

Deniz Bulduk MP § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 MP 03:18:37
165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Leif Hedström

Ali Khalil MP § 128
Aydan Sedef-Özkan MP § 128, 160, 161, 162,
17:30 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168,
MP 03:18:37
20:48
169, 170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180,
181

Shakhlo Altieva

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 128, 160, 161,
17:31 - 162, 163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167,
MP 03:17:31
20:48 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179,
180, 181

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

Pierre Blankenburg TUP § 128, 160, 161, 162,
17:30 TUP 02:37:13
163, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168,
20:07
169, 170, 171

Camilla
Jägemalm

TUP 03:18:37

Per Börjel

TUP 00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

SD

03:18:37

Helen Spaak SD § 128, 160, 161, 162, 163, 164,
17:30 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169, 170,
20:48
171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Ulrika Ekengren

SD

03:18:37

Sebastian Lindqvist SD § 165, 166, 173, 174,
17:30 175, 176, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178,
20:48
177, 178, 179, 180, 181

Niklas Lekander

SD

03:18:37

17:30 20:48

Yrsa Rasmussen

V

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

03:18:38

Linnart Shabo

KD 02:58:36

17:50 20:48

Miriam
Bengtsson

KD 03:01:38

17:46 20:48

Helene
Wåhleman

FP

03:18:36

17:30 20:48

Benny
Ferdinandsson

FP

03:17:06

17:31 20:48

Elizabeth Bushby TUP § 128, 160, 161, 162, 163,
17:30 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
20:48
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Nooshi Dadgostar V § 128, 160, 161, 162, 163,
17:30 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 167, 168, 169,
20:48
170, 171, 172, 177, 178, 177, 178, 179, 180, 181

Benita Hägg

C

03:18:36

17:30 20:48

Boris Granath

C

03:18:36

17:30 20:48

