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§ 23
Svar på interpellation – Frågor om kommunalhusets framtid (C) (KS/2016:69)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-0128 § 19 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Frågor om
kommunalhusets framtid.
Tekniska nämndens ordförande Dan Gahnström (MP) besvarar
interpellationen.
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§ 24
Detaljplan för Lugnet 26 (KS/2016:19)
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Lugnet 26.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 24 lämnat ett förslag till beslut.
I mars 2014 gav kommunstyrelsen i uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram ett förslag till detaljplan.
Därefter har samhällsbyggnadsnämnden gett tre uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen:
1. April 2014: upprätta ett förslag till detaljplan
2. Mars 2015: gå ut på samråd med föreslagen detaljplan
3. September 2015: dela upp detaljplanen i två delar och att gå ut på
granskning med den ena delen, för Lugnet 26.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder. Området regleras
idag av en detaljplan från 1971. Enligt den detaljplanen kan Lugnet 26
endast användas för handel. Detaljplanen belastar inte den kommunala ekonomin. Planområdet ligger i kvarteret Lugnet, i norra Norsborg. Under samrådet inkom inga synpunkter på den föreslagna byggrätten för Lugnet 26.
Enligt planavtal ska detaljplan för Lugnet 26 vara antagen under det andra
eller det tredje kvartalet 2015. Denna tidplan är förskjuten, bland annat beroende på utredningsarbete kring flytt av närliggande återvinningsstation.
För att undvika ytterligare förseningar delades detaljplanen upp i två delar
inför granskningen; en för fastigheten Lugnet 26 och en för Lugnet 27. Utbyggnad av Lugnet 26 förutsätter inte omlokalisering av återvinningsstationen.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-08, § 410.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 25
Markförfrågningar från föreningar och samfund
(KS/2014:651)
Beslut

Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
direktanvisa mark till föreningar och samfund, med markförsäljning
eller tomträttsupplåtelse.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 25 lämnat ett förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag om att göra en kompletterande
inventering av behovet av och tillgången på lättillgängliga möteslokaler. De
ska också utarbeta övergripande riktlinjer för kommunens åtagande och ambitioner för mötesplatser. Kommunstyrelseberedningen utvidgade uppdraget
2014-11-18 till att gälla riktlinjer för markförfrågningar från föreningar och
samfund. Uppdraget skulle hanteras tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Samtidigt fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att kartlägga de föreningar som hittills efterfrågat mark eller lokaler i kommunen
och söka lämpliga markområden för dem.
Efter en grov utredning har kommunledningsförvaltningen hittat tio platser
att utreda vidare. Dessa är:
1. Kärsby IP, Norsborg
2. Syd, sydväst om Kärsby IP, Norsborg
3. Två platser intill Hallunda gård, Hallunda
4. Tre källors väg, Eriksberg
5. Gula villan med omnejd, Alby
6. ”Entrén” till Gula villan, Alby
7. Nära Subtopia, Alby
8. Alhagsvägen 97, Alby
9. Fastighet Posthagen 1, Fittja
10. Fastighet Fittjaskolan 1, Stökhagsvägen, Fittja
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-12-16, § 49.
Yrkanden

Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Gabriel Melki (S), Robert Steffens (C) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

4[32]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2016-02-01
Ärende 25

Markförfrågningar från föreningar och samfund (KS/2014/651)

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att göra en kompletterande inventering
av behovet av möteslokaler föreslås Samhällsbyggnadsnämnden nu direktanvisa mark
för försäljning eller tomträtt till föreningar och samfund.
Detta föreslås, häpnadsväckande nog, ske i huvudsak väldigt bra lägen, där det oftast
redan är planerat för olika grader av stadsbebyggelse. I de två tomter som ligger vid
Rotemannen-området (inklusive den Gula villan) så har detta skett utan något som helst
samråd med berört kommunalt bolag.
Ifrågasätter detta utifrån främst två sakliga skäl:
Det ena är att vi har en skriande bostadsbrist. Att då börja direktanvisa mark till
föreningslokaler är enligt vårt sätt att se det, helt fel prioritering. Är det något vi ska
direktanvisa mark för så är det fler bostäder, i blandade upplåtelseformer.
Det andra är bristen på mark för näringslivsetableringar. Det är minst lika viktigt (som
bostäder) att se till att det finns attraktiv mark för företagsetableringar, eller för företag
som behöver mer mark för att kunna expandera sin verksamhet. Botkyrka ligger, i ett
länsperspektiv, alldeles för lågt på de olika företagsrankingarna, utav flera anledningar.
En tillräckligt stor grad av förståelse för vikten av att kunna få mark i logistiskt
gynnsamma lägen är en av anledningarna.
För oss moderater så är den rimliga ordningen att föreningarna får förhandla om lokaler
ur befintligt bestånd, alternativt att de, om resurserna finns, köper tomter på marknaden.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Sid 1 (1)
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§ 26
Svar på motion: Utveckla Pålamalm (M), (KD) (KS/2015:444)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Utveckla Pålamalm.
Motionärerna anser att ett nytt planbesked behövs för Pålamalm (Skogssjövägen och Råbyvägen), ett område som med rätt kommunala insatser kan
växa men samtidigt behålla sin naturnära karaktär. Många av fritidshusen i
området är av sämre skick med en äldre standard, varpå motionärerna ser
behovet av att markägarna ges möjligheten att enkelt riva och stycka de
stora tomterna till mindre tomter med möjligheten att etablera villor.
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra
detaljplanen för Pålamalm, med möjligheten för styckning av villatomter,
samt i uppdrag att detaljplanelägga ett område för nya villatomter strax söder om det befintliga området vid Pålamalm. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås tillsammans med tekniska nämnden även få i uppdrag att ta fram en
plan för att anlägga gator, samt ansluta området till det kommunala VAnätet.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-10, § 361.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-11-09, § 83.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen anses besvarad. Den nuvarande detaljplanen från 1984 syftar inte till att vara en plan för villaexploateringar, utan en plan för fritidshusbebyggelse med hus om 50 kvadratmeter. I
kommunens översiktsplan framgår kommunens ambition att minimera och
avveckla grustäkter och annan masshantering i kommunen, masshantering
ska dock finnas bland annat i Pålamalmsområdet. Vidare är kommunens avsikt att utöka vattenskyddsområdet på platsen, varpå det enligt översiktsplanen inte är aktuellt med bostadsbebyggelse i enlighet med motionärernas
förslag.
Tekniska nämnden föreslår att motionen anses besvarad. Nämnden understryker kommunens vilja att ha kvar masshantering i Pålamalmsområdet och
betonar att masshanteringen kring Pålamalm bör ske på vattnets villkor. Om
beslut om bostadsbyggande fattas, finns beredskap för att anlägga vatten och
avlopp.
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Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (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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§ 27
Svar på motion: SFI för 50+ ”det är inte för sent att lära sig
svenska bara för att man fyllt 50” (M) (KS/2015:437)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: SFI för
50+ ”det är inte för sent att lära sig svenska bara för att man fyllt 50”.
Motionärerna ser ett behov av att se över hur kommunen skulle kunna erbjuda undervisning i SFI till personer som av olika anledningar inte lärt sig
det svenska språket. Anledningarna till detta kan vara flera, exempelvis livssituationen och grundläggande språkstudier som inte har underhållits på
grund av bristande kontakt med arbetslivet. Vid 50 års ålder återstår minst
femton år av så kallad ”arbetsför ålder”. Ökade kunskaper i svenska medför
anställningsbarhet, men också möjligheten för individen att själv kunna ha
kontakt med myndigheter, delta i föreningslivet samt bättre följa politik- och
samhällsutvecklingen. Motionärerna föreslår att arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur SFI-undervisning kan
erbjudas till olika målgrupper, som samtliga har gemensamt att de fyllt 50
år.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-22, § 55.
Motivering

Språkkunskaper är en oerhörd styrka och en förutsättning för att kunna ha en
aktiv vardag och ett aktivt arbetsliv. I Botkyrka har vi förmånen att ha medborgare som inte bara pratar ett språk utan kanske två eller tre. I Botkyrka
pratas språk från hela världen, det är en fantastisk kompetens.
Att kunna göra sig förstådd och förstå svenska är mycket viktigt. I Botkyrka
har vi SFI-undervisning som ska anpassas efter individuella förutsättningar
och behov. I individanpassningen för SFI-undervisning ingår att både se till
vilket specifikt innehåll personen är i behov av samt att hitta en struktur som
passar i individens vardag. Utgångspunkten är att SFI-undervisning ska
kunna kombineras med andra aktiviteter så som jobb, praktik eller familjeliv.
Idag finns det många människor som sitter på erfarenheter, utbildning eller
liknande som inte kan svenska. Både för individen och för samhället är det
viktigt att kunna ta del av och använda sig av dessa kunskaper. Till exempel
har vi idag många nyanlända svenskar med utbildning inom bristyrken så
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som inom omsorg. SFI-undervisningen ska kunna anpassas så att dessa individer kan få en anställning och både vara en del i samhället och få individuell frihet.
SFI-undervisningen är idag inte begränsad till ålder och med individanpassningen kan fler få del av undervisningen.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Marcus Ekman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 28
Svar på motion: Förbättrad taxa i simhallarna (M)
(KS/2015:261)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Ufuk Sen (M) och Andrei Ignat (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat en motion: Förbättrad
taxa i simhallarna. Motionärerna anser att subventionerade fritidsaktiviteter
främst bör gälla barn och unga, äldre samt personer med funktionshinder.
Vuxna och arbetsföra personer bör kunna betala för fritidsaktiviteter i högre
utsträckning. Av den anledningen anser motionärerna att taxesystemet för de
kommunala badhusen bör ses över, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ändra taxesystemet för simhallarna enligt direktiven;
slopad avgift för barn i grundskoleåldern, subventionerad avgift för ungdomar upp till 19 år, slopad eller kraftigt reducerad subvention för vuxna
samt en subventionerad avgift för pensionärer vid tider med lägre besökstryck.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 81.
Motivering

Våra badhus ska användas flitigt av våra barn, vuxna och pensionärer. Att
året runt ha tillgång till bad och till simmöjligheter är bra för folkhälsan och
för den allmänna simkunskapen. Så som kultur- och fritidsförvaltningen beskriver arbetas det aktivt med säkerhet på badhusen så att inga skador ska
ske. En viktig aspekt i detta är att barn inte ska bada själva utan ha sällskap
av vuxna.
Konsekvensen av att justera badtaxan, som motionen föreslår, kan innebära
att vuxna i mindre utsträckning badar med sina barn. Istället får vänner eller
syskon ha uppsyn över sina barn då det är ett billigare sätt att gå och bada.
Av den anledningen föreslås motionen avslås.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Carl Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S), Ronnie Andersson (V), Deniz Bulduk (MP) och Olle
Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 29
Svar på motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun
(SD) (KS/2015:320)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79, lämnat en motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ”föreningsdagar” i Botkyrkas skolor, där idrottsföreningar får
en möjlighet att på skoltid visa upp sig för kommunens ungdomar. Att
idrotta ger en bättre hälsa och kan enligt studier öka inlärningen hos skolungdomar. Motionärerna ser vidare idrottande som en möjlighet att skapa en
snabbare integrationsprocess, specifikt för nyanlända flickor, liksom en
ökad känsla av samhörighet med samhället. Idrottsrörelsen är en outnyttjad
resurs när det gäller integrering av nyanlända ungdomar, en resurs som bör
nyttjas på ett bättre sätt i kommunen. Botkyrka kommuns ungdomar bör
därför ges möjligheten att erhålla kunskap om de olika verksamheterna,
samtidigt som föreningarna ges möjligheten till nyrekrytering till sina verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 82.
Motivering

I Botkyrka ska vi ha ett aktivt föreningsliv som är med och skapar den levande gröna staden. Den rödgröna kommunledningen har som mål att fler
medborgare ska vara medlemmar och aktiva i föreningslivet. Det skapar ett
socialt hållbart samhälle med aktiva medborgare.
Inkludering genom idrott är ett effektivt medel och därför uppmuntras idag
barn och unga att bli aktiva i idrotts- och föreningslivet. År 2013 antogs
Botkyrka kommuns Idrottspolitiska program som syftar till att få fler aktiva
i föreningslivet.
Idag anordnas i Botkyrka kommun flera aktiviteter i skolor med föreningar.
Detta görs året om för att så aktivt som möjligt förstärka föreningslivet. Att
införa specifika föreningsdagar är inte ett effektivt sätt att nå målet om att
stärka föreningslivet.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
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Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 30
Svar på motion: Löneväxling (M), (KD), (L), (C) (KS/2015:81)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L) och Robert
Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29, § 19
lämnat en motion: Löneväxling. Motionärerna föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med tillämpbara regelverk, ta fram
en policy för att möjliggöra löneväxling för den som så önskar. En löneväxling öppnar upp för möjligheten att avsätta en del av sin lön till tjänstepension. Summan dras på bruttobeloppet, vilket inte innebär någon skatt för
den enskilde. Motionärerna menar att en löneväxling är lönsam för alla, men
särskilt för den som ligger över brytgränsen för statlig skatt. Vidare ser
motionärerna behovet av att Botkyrka kommun förbättrar sin konkurrenskraft, för att kunna konkurrera med grannkommuner. Möjliggörande av löneväxling kan förstärka personalpolitiken och bidra till att människor söker
sig till Botkyrka.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2015-05-28, § 8.
Motivering

Motionärerna tar upp förslag som i grunden handlar om att vara en attraktiv
arbetsgivare. I Botkyrka ska vi ha en öppen, orädd och energisk personal.
För att det ska vara möjligt behöver personalen trivas på jobbet och fler vilja
söka sig till Botkyrka.
Personalutskottet fattade i slutet av 2014 beslut om en modell för arbetsgivarerbjudandet. Botkyrkas arbetsgivarerbjudande omfattar tre delar; fyra
budskap som ger ramen för meningsfullt arbete, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt förmåner och villkor. Vid samma sammanträde gav personalutskottet kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda utökade
möjligheter till förmåner för kommunens medarbetare.
Under 2015 tillsattes en ny HR-chef för Botkyrka kommun som arbetar med
ett förslag till hur kommunens förmåner kan utvecklas. Det handlar om mer
än löneväxling, då den åtgärden endast gynnar de anställda med mycket
höga löner.

13[32]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

Yrkande

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L), Stefan Dayne (KD), Robert Steffens
(C), Östen Granberg (SD) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till
motionen.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 31
Svar på motion: Busstrafik längs StrandvägenNorrbyvretsvägen i Uttran (L) (KS/2014:752)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 12 lämnat ett förslag till beslut.
Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-18,
§ 96, lämnat en motion: Busstrafik längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i
Uttran. Motionären föreslår att samhällbyggnadsnämnden får i uppdrag att
ta upp en diskussion med Storstockholms lokaltrafik (SL) om möjligheterna
att inrätta en busslinje längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i Uttran. Tillgången till kollektivtrafik är av stor betydelse för bostadsområdets tillgänglighet och attraktivitet. Den närmaste busshållplatsen ligger vid korsningen
Vattravägen/Strandvägen vilket medför att en grupp boende har en över tre
kilometer lång sträcka till busshållplatsen. Motionären föreslår att en ny
busslinje inledningsvis kan trafikera under högtrafiktider, för att se om underlag för en ny busslinje finns.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-25, § 263.
Motivering

En attraktiv, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är av yttersta vikt för
Stockholmsregionen och för Botkyrka. Kollektivtrafiken är väldigt viktig,
inte bara för hela Stockholmsregionens 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. Till 1 januari 2016 föreslås massiva nedskärningar med effekter
på över 100 busslinjer i Stockholms län.
I ett remissförslag skickat till Botkyrka kommun från landstinget så föreslås
stora nedskärningar på busstrafiken i kommunen. Det rör linjerna: 707, 708,
711, 716, 718, 725, 738 och linje 172. Totalt handlar det om uppemot 100
inställda avgångar om dagen bara i Botkyrka kommun. Där busstrafiken antingen helt ställs in eller där turtätheten halveras.
Den rödgröna kommunledningen håller med motionären om vikten av en
väl fungerande kollektivtrafik. Detta påpekas ofta för landstinget. I fortsatta
samtal kommer även bussdragningen som motionären nämner tas upp.
Yrkande

Gabriel Melki (S), Robert Steffens (C) och Aram El Khoury (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Stig Bjernerup (L) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Ärende 16 Svar på motion: Busstrafik längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen i Uttran
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Motivering
Det är utmärkt att den politiska majoriteten väljer att bifalla Liberalernas motion. Vi kan dock
inte ställa upp på motiveringen till bifallet.
Att en attraktiv, tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är av yttersta vikt för såväl regionen
som Botkyrka kan vi helt instämma i. Men att, som majoriteten skriver i ordförandeförslaget
påstå att alliansstyret i landstinget skulle hota kollektivtrafiken, är absurt. Det är sant att det
kommer att bli vissa neddragningar av bussturer i Botkyrka, men att tala om massiva
nedskärningar är fel. I Stockholms län finns det idag ca 450 busslinjer. Så länet och Botkyrka
är väl försett med busstrafik.
Det finns också anledning att påpeka att ett skäl till att vissa turer busstrafiken dras in beror på
den oheliga allians bestående av S+Mp+V+SD som röstade ner det förslag till en taxehöjning
som fanns i landstingsfullmäktige i juni 2015. En taxehöjning som hade inneburit ökade
intäkter till SL och därmed färre indragna bussturer. Det är alldeles uppenbart att dessa partier
prioriterar låg taxa framför kvalitet i kollektivtrafiken.
När det gäller en busslinje längs Strandvägen-Norrbyvretsvägen så är en sådan fullt
motiverad. För de som bor längst bort från dagens busshållplats vid korsningen
Vattravägen/Strandvägen har man över tre kilometer att gå eller cykla till busshållplatsen.
Vad vi vet finns det inte någon annanstans i kommunen något så här långt avstånd till
kollektivtrafik inom tätbebyggt område.
En tänkt busslinje skulle kunna gå hela vägen till Tumba eller så skulle omstigning kunna ske
till buss 715 vid korsningen Vattravägen/Strandvägen. Till att början skulle bussen kunna gå
under högtrafiktider för att se om underlag finns.
Stig Bjernerup (L)

Lars Johansson (L)
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§ 32
Svar på motion: Projekt med hemtagningsteam "Trygg
hemgång" (M) (KS/2015:432)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 26 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Projekt med hemtagningsteam
”Trygg hemgång”. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får
i uppdrag att undersöka möjligheterna att starta ett hemtagningsteamprojekt
i Botkyrka. Anledningen till detta är den oro som bland annat äldre känner
för att komma hem eller till ett korttidsboende, efter en sjukhusvistelse. Som
fungerande exempel nämns Ronneby kommun där ett ”trygghetsteam/stödteam” införts, med syfte att stärka personens egna resurser samt ta
fram en plan för hemtjänsten för att rätt insatser ges på rätt nivå. Södertälje
och Sundbyberg kommun planerar för liknande insats. Motionärerna menar
att målet med ett hemtagningsteam är att öka tryggheten för den enskilde,
minska återinläggningarna på sjukhus och skapa bättre möjligheter för den
enskilde att kunna bo kvar hemma längre.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-10-12, § 72.
Motivering

Botkyrkas vård och omsorg är i ständigt arbete med att höja kvalitén för
våra invånare. En av de delarna handlar om att skapa insatser som ökar
tryggheten för brukarna för att minska återinskrivning till slutenvården. De
snabba flöden som idag sker mellan landsting, primärvård och kommun
ökar behoven av samverkan mellan dessa. Vid utskrivning är risken hög för
att bli sjuk igen, det är här insatser behövs för att man ska få en trygg utskrivning och slippa återinskrivning.
Det är den rödgröna majoritetens mål att öka kvalitén och tryggheten för
våra brukare. Regeringen har i sin budget samma mål och lägger riktade
statsbidrag för att kunna anställa mer personal inom vård och omsorg.
Denna satsning kommer vi bland annat använda för att säkra en trygg hemgång för våra brukare. Det är inte bara positivt för individen utan för omsorgen i stort. Individen får en större kontinuitet och utsätts för mindre risk
för återinskrivning. Samtidigt får omsorgen och landstinget en bättre överblick för medborgarens behov och kan sätta in insatser direkt.
Vård- och omsorgsnämnden tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2014 undersökt möjligheten att få till stånd ett samarbete
mellan kommun och landsting för att säkerställa en trygg hemgång för våra
medborgare när de skrivs ut från sjukhus. Delar av förvaltningsledningen
har studerat hur andra kommuner och landsting samverkar inom frågan och
har till exempel besökt Ronneby, som är ett exempel på där det fungerat

17[32]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

väldigt väl. Utifrån det arbetet fattade vård- och omsorgsnämnden beslut
under 2015 om att tillsätta ett projekt för “trygg hemgång” där kommunen
bjuder in landstinget till samverkan. Eftersom det arbetet redan är på väg att
starta upp, menar vi att motionen ska anses besvarad.
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.

18[32]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-25

§ 33

Svar på motion: Tillgång till gratis wifi på gator, torg och
parker i kommunen (L) (KS/2014:471)
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en
förstudie med syfte att undersöka möjligheten och konsekvenser av att
erbjuda gratis wifi på allmän plats i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-06-30.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 27 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25,
§ 151, lämnat en motion: Tillgång till gratis wifi på gator, torg och parker i
kommunen. Med anledning av IT-samhällets ökade betydelse och tillkommande krav föreslår motionären att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till gratis wifi på gator, torg och i parker i Botkyrka
kommun. Traditionella mötesplatser behövs, men även nya mötesplatser
som exempelvis internet. Flera kommuner har svarat upp med gratis trådlös
IT-uppkoppling i offentliga miljöer.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-20.
Motivering

Kommunledningen håller med motionären om att mötesplatser, såväl traditionella som nya, är nödvändiga för ett hållbart samhälle. Den teknologiska
utvecklingen går i rasandet fart och Botkyrka är duktiga på att hänga med.
Ett exempel är digitaliseringsarbetet i våra skolor.
Tillgången till internet anses allt mer självklart i vår vardag. Att ha tillgång
till wifi på offentliga platser inom Botkyrka kommun skulle helt klart vara
en bra service till våra medborgare. Därför önskar kommunledningen, så
som motionären, att utreda möjligheten till att ha gratis wifi på offentliga
platser i Botkyrka kommun.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP), Robert Steffens (C) och Östen Granberg (SD) yrkar
avslag på motionen.
Lars Johansson (L) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 34
Svar på motion: Lägg ned konsthallen (M) (KS/2015:434)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 28 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Lägg ned
konsthallen. Motionärerna anser att kommunens finansiering av upplevelsenäringen i större omfattning bör finansieras av investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter, då dessa näringar bör kunna stå på egna
ben. Motionärerna är skeptiska till att skattemedel används till verksamheter
som endast kommer få personer till godo och ligger utanför ”välfärdens
kärna”. Konsthallen uppehåller sig i dyra lokaler med en kostnad som överstiger vad som anses rimligt i förhållande till nyttjandegraden bland Botkyrkaborna. En kommunal konsthall anses inte ingå i de grundläggande
kommunala välfärdsåtagandena. Prioriteringar framöver bör istället vara
fungerande skolor, fastighetsunderhållet och äldreomsorgen. Med anledning
av detta föreslås kultur- och fritidsnämnen få i uppdrag att ta fram en plan
för hur konsthallen ska kunna avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnen har behandlat ärendet 2015-11-02, § 92.
Motivering

Botkyrka ska vara en kontrastrik plats, full av liv och rörelse och en plats
man kan vara stolt över. Möjligheten att, i sin vardag, få utöva och uppleva
kultur är inte bara bra för individen utan skapar också en levande stad där
människor möts och skapar band. I Botkyrka ska vi ha, och har, aktiva medborgare som är med och skapar platsen Botkyrka. För att det fortsatt ska
vara verklighet behövs många olika mötesplatser och verktyg för påverkan
och skapande, där konsthallen är en sådan.
Botkyrka konsthall är en del i att skapa ett levande Botkyrka med aktiva
människor. Utöver att vara just en konsthall är det en mötesplats där medborgare möts och skapar band. På konsthallen ordnas lovverksamhet, konstkollo och samtal med konstnärer. Konsthallen jobbar tillsammans med förskolan och skolan för att Botkyrkas barn och unga både ska få skapa själva
och ta del av konst och kultur. Konsthallen möjliggör för våra medborgare
att både uppleva och utföra konst samtidigt som man får hantera aktuella
samhällsämnen och även vara med och utveckla det offentliga rummet i
våra stadsdelar.
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Konsthallen är i mångt och mycket ekonomiskt självgående då verksamheten själv är duktiga på att söka medel från fonder och söka stipendier. Det
är den rödgröna majoritetens övertygelse att konsthallen kommer med mervärden som skapar ett bättre Botkyrka och ska därför vara kvar.
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Östen Granberg (SD), Carl Baker (M) och Jimmy
Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S), Deniz Bulduk (MP), Mattias Gökinan (S) och Ebba Östlin
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 35
Svar på motion: Avsluta Residence Botkyrka (M)
(KS/2015:436)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 29 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Avsluta Residence Botkyrka.
Motionärerna anser att Botkyrka kommuns finansiering av upplevelsenäringen i högre utsträckning bör komma från exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter. Verksamheter som Konsthallen, Residence Botkyrka och Drömdeg anser motionärerna bör prioriteras
bort för att upprätthålla den grundläggande välfärden och minimera risken
för att kommunalskatten höjs. Fungerande skolor, fastighetsunderhållet liksom äldreomsorgen bör prioriteras istället för exempelvis Residence Botkyrka. Med anledning av det föreslår motionärerna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att avveckla Residence Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-02, § 93.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Genom sitt internationella
residensprogram har Botkyrka konsthall skapat utrymme för konstnärliga
och kulturella utbyten mellan konstnärer, civilsamhället i Fittja och en
publik från hela Stockholm. Besökande konstnärer har uppdrag att arbeta
med konst i det offentliga rummet, i och tillsammans med lokalsamhället,
individer och civilsamhället. Miljonprogrammets framtid liksom konstens
roll i samhällsplaneringen engagerar aktörer lokalt, liksom externa finansiärer nationellt och internationellt.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) och Carl Baker (M) yrkar bifall till
motionen.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§36
Anmälningsärenden (KS/2016:23)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Rusta upp vägen mellan Tingsbergsvägen och Mellanbergsvägen,
KS/2015:385
Beslut: besvarat
Släck lyset på nätterna i lekparken vid Borgvägen, Hallunda, KS/2015:402
Beslut: avslag
Förläng Mälarstrandspromenaden till Sturehovs slott, KS/2015:457
Beslut: bifall
Flytta cykelbanan längs med Fittja strandbad, KS/2015:461
Beslut: besvarat
Asfaltera vägen mellan Tullinge hantverksby och Björnkulla, KS/2015:464
Beslut: besvarat
Fartgupp utanför Grödingevägen 54 mot korsningen gula villan,
KS/2015:470
Beslut: avslag
Komplettera kollektivtrafiken med minielbussar, KS/2015:546
Beslut: besvarat
Det behövs en hundgård i östra Storvreten, KS/2015:575
Beslut: besvarat
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§ 37
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2016:25)
Följande avsägelser har inkommit:
Mohamed Benmakhlouf (MP), suppleant i AB Alfågeln
Mohamed Benmakhlouf (MP), suppleant i AB Botkyrkabyggen
Mohamed Benmakhlouf (MP), suppleant i Botkyrkabyggen Holding AB
Mohamed Benmakhlouf (MP), suppleant i Förbandet 2 AB
Harmit Kaur (MP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Helén Spaak (SD), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Anders Arneson (S), vice ordförande och ledamot i Söderenergi AB
Ulrika Ekengren (SD), ledamot i socialnämnden
Anna Marmlind (TUP), ledamot i socialnämnden
Hanan Abdulmasih (S), ersättare i kommunfullmäktige
Hanan Abdulmasih (S), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Hanan
Abdulmasih (S).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-10-15
Ersättare efter Gabriel Melki (S)
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2018-10-15
Ersättare efter Katarina Berggren (S)
Ebba Östlin (S)
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING t o m 2018-10-15
Ersättare efter Jill Melinder (S)
Björn Pettersson (S)
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SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Anna Marmlind (TUP)
Michael Hansen (TUP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Ulrika Ekengren (SD)
Östen Granberg (SD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Helén Spaak (SD)
Ulrika Ekengren (SD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Ulrika Ekengren (SD)
Johan Holmberg (SD)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Erik Frostegren (MP)
Yvonne Magnusson (MP)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Erik Frostegren (MP)
Eddy Kristiansen (MP)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Katarina Berggren (S)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Jill Melinder (S)
MILJÖ- OCH HÄLSKOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Anders Gustafzon (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Lielya Sagnia (L)
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2018-12-31
Ersättare efter Hanan Abdulmasih (S)
SÖDERENERGI AB t o m 2019-06-30
Vice ordförande och ledamot efter Anders Arneson (S)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Harmit Kaur (MP)
AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mohamed Benmakhlouf (MP)
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§ 38
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande och
tekniska nämndens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till utbildningsnämndens ordförande:

-

Angående utrymme för att ta nyanlända i Botkyrkas skolor (L), dnr KS/2016:107

Till kultur- och fritidsnämndens ordförande:

-

Kvinnors säkerhet och rätt till sin egen kropp i det allmänna rummet (M), dnr
KS/2016:108

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Norsborg/Hallunda som ett ”särskilt utsatt område” (SD), dnr KS/2016:109

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående flyktingmottagandet (TUP), dnr KS/2016:126
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§ 39
Nya motioner (KS/2016:43)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD), KS/2016:110
Botkyrka kommuns samarbete med polisen (SD), KS/2016:111
Körning av motorfordon på anvisad plats (TUP), KS/2016:124
Anlägg infartsparkering i Vårsta (M), KS/2016:132
Modernisera detaljplanerna i Tumba (M), KS/2016:133
Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M), KS/2016:134
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V),
KS/2016:137
_____
_____
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§ 40
Nya medborgarförslag (KS/2016:44)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Förbättrad framkomlighet mellan Sunnanvägen och Huddingevägen,
KS/2016:50
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Komplettera med skulpturer och aktiviteter vid Ica Stormarknaden och
Pelekan-huset, KS/2016:56
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Asfaltera väg/trappa mellan skogen Tingsbergsvägen och Mellanbergsvägen
i Tullinge, KS/2016:57
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Nytt övergångställe i korsningen Flottiljvägen/Strövarvägen i Riksten Tullinge, KS/2016:72
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan, KS/2016:74
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Gångstig mellan äldreboendet Alby Äng ner till koloniområdet, KS/2016:76
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
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§ 41
Enkel fråga – Om kommunen tillåter gifta flyktingbarn att
bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta med
(KS/2016:62)
Beslut

Ärendepunkt § 41 utgår och behandlas istället under § 42.
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§ 42
Enkla frågor
Beslut

Frågorna får ställas.
1) Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar den enkla frågan som ställts av Lars Johansson (L).
2) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar den
enkla frågan som ställts av Per Börjel (TUP)
Sammanfattning

Följande frågor ställs:
1) Lars Johansson (L) ställer en enkel fråga till socialnämndes ordförande:
-Om kommunen tillåter gifta flyktingbarn att bo tillsammans med den vuxna
person som de är gifta med. (KS/2016:62)
2) Per Börjel (TUP) ställer en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande:
-Om bygglov för Ulvsbergsgården. (KS/2016:128)
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Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

04:58:49

17:39 22:38

Mattias Gökinan

S

04:58:49

17:39 22:38

Anders Byrsenius M

04:58:49

17:39 22:38

Gabriel Melki

S

04:58:49

17:39 22:38

Serkan Köse

S

04:06:03

18:32 22:38

Youbert Aziz

S

04:58:49

17:39 22:38

Maria Gawell
Skog

S

04:58:49

17:39 22:38

Lars Schou

S

04:58:49

17:39 22:38

Ebba Östlin

S

04:58:49

17:39 22:38

Jens Sjöström

S

00:00:00

Arzu Alan

S

04:58:49

17:39 22:38

Thomas Vakili

S

04:58:49

17:39 22:38

Tuva Lund

S

04:58:49

17:39 22:38

Christina Zedell

S

04:58:49

17:39 22:38

Robert Aslan

S

04:58:49

17:39 22:38

Diana
Hildingsson

S

04:58:49

17:39 22:38

Adnan Issa

S

00:00:00

Juliana Lahdou
Nahrin

S

04:58:49

Ersättare

Jean-Pierre Zune S § 23

Inga-Lill Strömqvist S § 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Marcus Ekman S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
17:39 22:38

17:39 22:38

Bo Johansson

S

04:58:49

Bim Eriksson

S

00:00:00

Olle Westberg

S

02:31:53

17:39 20:11

Taina Virta

S

04:58:49

17:39 22:38

Robert
Rasmussen

S

00:00:00

Maria Mendoza

S

04:58:50

17:39 22:38

Jimmy Baker

M

04:58:50

17:39 22:38

Gül Alci

M

04:58:50

17:39 22:38

Kia Hjelte

M

04:58:50

17:39 22:38

Stina Lundgren

M

04:58:50

17:39 22:38

Yngve R K
Jönsson

M

04:58:50

17:39 22:38

Carl Baker

M

04:58:50

17:39 22:38

Andrei Ignat

M

04:58:50

17:39 22:38

Therese
Hellichius

M

04:58:50

17:39 22:38

Ellen Nilsson

M

04:58:50

17:39 22:38

Deniz Bulduk

MP 04:58:50

17:39 22:38

Ali Khalil

MP 04:58:50

17:39 22:38

Aydan SedefÖzkan

MP 02:52:04

17:39 20:31

Yosra Yasmin
Sherif

MP 04:58:50

17:39 22:38

Dan Gahnström

MP 04:58:50

17:39 22:38

Elisabeth

MP 00:00:00

Simon Safari S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Jean-Pierre Zune S § 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

Stefan Leiding S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Kevin Kors MP § 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41

Mohammed Benmakhlouf MP § 23, 24, 25, 26,

Nobuoka Nordin

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41

Embla Holmlid
Kolenda

MP 04:58:50

17:39 22:38

Anders Thorén

TUP 04:58:50

17:39 22:38

Therese Lind

TUP 04:58:50

17:39 22:38

Carl Widercrantz TUP 04:58:50

17:39 22:38

Pierre
Blankenburg

TUP 04:37:33

17:39 22:17

Camilla Jägemalm TUP § 35

Elizabeth Bushby TUP 04:56:22

17:42 22:38

Camilla Jägemalm TUP §
Ulrika Ekengren SD § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Robert Stenkvist

SD

00:00:00

Östen Granberg

SD

04:58:50

Karl-Otto
Hultström

-

00:00:00

Sebastian
Lindqvist

SD

04:58:50

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson

V

04:58:50

Bekir Uzunel

V

00:00:00

Yrsa Rasmussen V § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Nooshi Dadgostar V

00:00:00

Haider Raja V § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Ronnie
Andersson

V

04:58:50

17:39 22:38

Pia Carlsson

V

04:58:50

17:39 22:38

Aram El Khoury

KD 04:58:50

17:39 22:38

Yusuf Aydin

KD 04:58:50

17:39 22:38

Stefan Dayne

KD 04:58:50

17:39 22:38

Stig Bjernerup

L

17:39 22:38

17:39 22:38
Niklas Lekander SD § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
17:39 22:38

04:58:50 17:39 -

22:38
Lars Johansson

L

04:58:50

17:39 22:38

Robert Steffens

C

04:58:50

17:39 22:38
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Sammanträdestid: 2016-02-25 17:39:51 - 2016-02-25 22:38:41
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Jean-Pierre Zune

S

04:58:50

17:39 22:38

Serkan Köse S § 23
Olle Westberg S § 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41

Stefan Leiding

S

04:58:50

17:39 22:38

Robert Rasmussen S § 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Inga-Lill
Strömqvist

S

04:58:50

17:39 22:38

Jens Sjöström S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

00:00:00

Berit Larsson

S

00:00:00

Björn Pettersson

S

00:00:00

Shafqat Khatana

S

00:00:00

Carina Olsen

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

04:58:50

17:39 22:38

Adnan Issa S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Yasemin Ergül

S

04:34:28

18:04 22:38

Simon Safari

S

04:58:50

17:39 22:38

Hanan Abdulmasih S

00:00:00

Björn Lagerstedt

M

04:58:50

17:39 22:38

Ufuk Sen

M

04:16:36

18:22 22:38

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin

M

00:00:00

Bengt Kring

M

04:58:50

17:39 22:38

Mohammed
Benmakhlouf

MP 04:58:50

17:39 22:38

Kevin Kors

18:22 18:24
MP 04:16:23
18:24 22:38

Bim Eriksson S § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41
Aydan Sedef-Özkan MP § 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Leif Hedström

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva

MP 00:00:00

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP 00:00:00

Camilla Jägemalm TUP 04:46:19

17:39 22:26

Elizabeth Bushby TUP §
Pierre Blankenburg TUP § 35

Per Börjel

TUP 04:58:50

17:39 22:38

Sergius Peter
Himmelving

SD

00:00:00

Ulrika Ekengren

SD

04:58:50

17:39 22:38

Robert Stenkvist SD § 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Niklas Lekander

SD

04:58:50

17:39 22:38

Helen Spaak SD § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Yrsa Rasmussen

V

04:58:50

17:39 22:38

Bekir Uzunel V § 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Haider Raja

V

04:58:50

17:39 22:38

Nooshi Dadgostar V § 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Marit Strand
Pettersen

V

00:00:00

Linnart Shabo

KD 04:47:51

17:50 22:38

Miriam Bengtsson KD 04:58:50

17:39 22:38

Helene Wåhleman L

04:58:50

17:39 22:38

Benny
Ferdinandsson

L

04:58:50

17:39 22:38

Benita Hägg

C

04:58:50

17:39 22:38

Boris Granath

C

04:58:50

17:39 22:38

