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§1
Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) (KS/2014:728)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Aram El Khoury (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201411-27 § 44 en interpellation till socialnämndens ordförande – Personalsituationen inom socialtjänsten.
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.
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§2
Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)
(KS/2014:765)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stig Bjernerup (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-1218 § 98 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående
sponsring.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§3
Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande av lån och avskrivning
av fordran till Tumba Tennisklubb samt beslut avseende
området Pelletäppan (KS/2014:543)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet från (KD).
Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen, så som för egen skuld, för
Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB i enlighet med bilaga nummer
sex till hyresavtal XXXXXX-10020-160701 tecknat mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB och Coop Fastigheter AB.
Kommunfullmäktige beslutar att borgen gäller så länge hyresförhållandet
består mellan Tennis & Paddel i Tumba Förvaltning AB och Coop Fastigheter AB, dock längst till och med den 30 juni 2031.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna enkel borgen för Tumba Tennisklubb avseende investeringar i inventarier och övrig inredning. Borgen
avser ett belopp om en miljon kronor och gäller för en tidsperiod om maximalt 15 år.
Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun övertar de skulder som
Tumba Tennisklubb har till Swedbank om 4,6 miljoner kronor och som
kommunen lämnat borgen för, villkorat att föreningen frånträder arrendet
vid Pelletäppan.
Kommunfullmäktige beslutar att avskriva kommunens fordran på Tumba
Tennisklubb om 123 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunens kostnader för övertagande av lån samt avskrivning av fordran ska belasta kommunens resultat.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta eventuellt tillkommande beslut för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut enligt
ovan i detta ärende samt att teckna de handlingar som krävs avseende kommunens borgen till Tumba Tennisklubb och övertagande av Tumba Tennisklubbs lån till Swedbank samt avskrivning av kommunens fordran på föreningen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att
följa verksamheten och ställa krav på föreningen i enlighet med den inriktning som beskrivs i ärendet och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad den 18 december 2014.

4[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för rivning och återställning av
marken på den tidigare tennisanläggningen vid Pelletäppan ska belasta en
kommande exploatering.
Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att för kommunstyrelsens
räkning teckna de handlingar som krävs avseende kommunens borgen till
Tumba Tennisklubb och övertagande av Tumba Tennisklubbs lån hos
Swedbank samt avskrivning av kommunens fordran på föreningen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna samarbetsavtalet mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb, daterat den 18 december
2014.
Med villkoret att samarbetsavtalet ska svara mot de inriktningar och krav
som beskrivs i ärendet delegerar kommunstyrelsen till kanslichefen att för
kommunstyrelsens räkning godkänna de justeringar i samarbetsavtalet som
kan aktualiseras i samband med kultur- och fritidsnämndens behandling av
samarbetsavtalet samt att för kommunstyrelsens räkning teckna det samma.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 2 lämnat ett förslag till beslut.
Tumba Tennisklubb har gjort en framställan om kommunalt stöd för etablering av en ny tennisanläggning i Tumba. Från föreningens sida har framförts
att en förutsättning för att den planerade tennishallen ska komma till stånd
är att kommunen ger ett årligt driftbidrag till föreningen och att kommunen
går i borgen för ett lån på en miljon kronor och dessutom ger en garanti till
hyresvärden avseende hyresbeloppet under 15 år. Dessutom vill föreningen
att kommunen skriver av de fordringar som härrör från kommunens tidigare
borgensansvar gentemot föreningen samt tar på sig att riva och återställa
marken där den tidigare anläggningen var belägen.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och uttalar att man är beredd att tillsvidare lämna ett anläggningsbidrag på 500 000 kronor per år.
Detta förutsätter dock ett utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden på
400 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar för egen del att ett stöd i form av
borgen till föreningen sannolikt är förenade med risker som i dagsläget är
svåra att bedöma. Är det kommunens önskan att medverka till att etablera en
ny tennisanläggning i Tumba kommer detta att kräva ett kommunalt stöd på
olika sätt. Med hänsyn till den uppkomna situationen ser förvaltningen det
som rimligt att kommunen skriver av nuvarande fordringar på föreningen.
Totalt uppgår dessa fordringar till 4,7 miljoner kronor. Förvaltningens bedömning är dock att en stor del av denna kostnad kommer att täckas av
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framtida intäkter när kommunen kan exploatera den mark som den tidigare
anläggningen var belägen på.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-18.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP), Jimmy Baker (M),
Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V), Fredrick Federley (C),
Olle Westberg (S) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. I det fall tilläggsyrkandet faller yrkar Stefan Dayne (KD) avslag på kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först tilläggsyrkandet från (KD)
under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende: Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt
borgen, övertagande av lån och avskrivning av fordran till Tumba Tennisklubb
samt beslut avseende området Pelletäppan
Vi kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att våra kommuninvånare har möjligheter
att utöva idrott för att främja hälsan samt utveckla socialt umgänge. Det är av stor vikt att
kommunen fortsätter att stödja föreningar och idrottsklubbar där så många invånare utövar
sina sporter och andra intressen. Mycket ideellt arbete läggs också ner av personer inom
kultur- och sportföreningar vilket är betydelsefullt att lyfta fram och uppmuntra.
I det här ärendet anser vi inte att kommunen bör ingå i borgensförbindelsen då den
ekonomiska kalkylen bygger på för stora risker och antaganden. Vi föreslår istället att
kommunen skyndsamt utreder möjligheterna att bygga en egen kommunal tennishall och
att tennisklubben och kommunen sedan kan använda hallen för olika aktiviteter för
klubben eller för skolor och annan fritidsverksamhet. Den kommunala hallen skulle kunna
byggas på annan plats i kommunen, driften kan ske av klubben och man har ett fortsatt
avtal med kommunen med ett årligt anläggningsbidrag.
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 konstaterar dessutom att riskerna i detta fall av kommunal
borgen är relativt höga. Förutom att gå i borgen för ett nytt lån på 1 000 000 kronor så
föreslås att Botkyrka Kommun ska överta befintliga banklån på 4,6 miljoner kronor samt
avskriva föreningens kommunala lån på 123 000 kronor. Till detta kommer dessutom ett
årligt anläggningsbidrag på 500 000 kronor samt att kommunen åtar sig att fullfölja
betalningsförpliktelser till COOP Fastigheter för hyra under 15 års tid. Klubben är också
beroende av icke kommunala bidragsgivare där det i nuläget beskrivs som oklart om man
kommer erhålla dessa bidrag framöver.
Detta 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. Vi ifrågasätter
också om detta avtal är juridiskt godtagbart.
Sedan har vi den inte helt oproblematiska angelägenheten gällande hyresvärden COOP
Fastigheter som också vill etablera en butik i anslutning till tennishallen. Frågan är om vi
som kommun bör stödja ett specifikt företag och förenkla en etablering av denna butik
genom att främja tennisklubben med en så stor sammanlagd summa och garantera COOP
Fastigheter hyresbeloppet under 15 års tid. Det kan då uppfattas som om kommunen
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indirekt gynnar ett företag framför andra i området. Kommunen tar stora risker medan
COOP Fastigheter blir den stora vinnaren som får en fast hyresgäst med garanterad
hyresintäkt i 15 år.
Vi vet att kostnaderna initialt blir höga för kommunen. Men också långsiktigt finns det
stora risker för höga kostnader. Budgeten innehåller flera osäkerheter. Hur kommer
ekonomin för föreningen att utvecklas och hur sannolikt är det att föreningen erhåller de
icke-kommunala bidrag som budgeteras?
Med anledning av allt detta är vi mycket tveksamma till kommunal borgen i detta ärende
såsom avtalet är utformat.
Vi kristdemokrater yrkar:
• att Botkyrka Kommun skyndsamt utreder möjligheten till att bygga en hall i
kommunal regi
• att avslå Kommunstyrelsens förslag till beslut

Tumba 2015-01-29

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)

YRKANDE
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Avtal mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb(KS/2014:543)
Sverigedemokraterna anser att den information som finns tillgänglig gällande avtalet med Tumba
tennisklubb inte är tillräcklig. Frågor uppstår som måste besvaras innan ett slutgiltigt beslut kan ske.
Att Kommunen skall borga för lån till en ideell förening med dessa stora summor känns inte heller
som god hushållning med kommunens ekonomiska medel. Att kommunen dessutom skall betala för
redan ingången borgen med 4,6 miljoner är redan det något som Sverigedemokraterna ställer sig
avvisande till.
-Är avtalet mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb eller mellan Botkyrka kommun och det
fastighetsbolag som Tumba Tennisklubb avser att bilda, oklarheter finns som måste redas ut.
-Vem eller vilka kommer att äga eller äger aktierna i det företag som kommunen skall borga för,
detta framgår inte av skrivelsen.
-TTK vill även bli av med skulder om 4,6 miljoner i ett tidigare lån mot att arrenderätten av
Pelletäppan återgår till kommunen, kravet som TTK har för detta är utöver inlösen av 4,6 miljoner i
lån även avskrivning av skulder till kommunen på 123,000:- samt att kommunen tar kostnaderna för
återställning av området, en kostnad som inte preciseras och därför kan uppgå till miljonbelopp även
det.
-Kommunen skulle enligt avtalet borga för hyror om c:a 33 miljoner kr till ett privatägt företag,.
Sverigedemokraterna kan inte se att detta är i enlighet med kommunallagen och yrkar därför avslag
på denna punkt i sin helhet.
-Varför skall Botkyrka kommun få en styrelsepost i detta privata fastighetsbolag? Insyn i företaget
kan ske på annat sätt med ex. månadsvis eller kvartalsvis redovisning av resultat och balansräkning
-Är siffrorna som Tumba Tennisklubb framställer rimliga? Budgeten som framställs i skrivelsen känns
som en glädjekalkyl där kommunen har minimal chans att återfå sina satsade pengar. Flera delar av
föreningens ekonomi baserar sig på bidrag man hoppas att få. Den samlade vinsten i TTK och
företaget understiger 45,000kr enligt upprättad budget, risken att Kommunen skall behöva betala
ytterligare får därför anses överhängande och kan inte anses som god hushållning med

skattebetalarnas pengar. Sverigedemokraterna anser detta vara ett högriskprojekt som allvarligt
äventyrar kommunens och skattebetalarnas pengar och yrkar därför:

Att förslaget till avtal avslås av kommunfullmäktige

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg, Gruppledare

Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist

Helén Spaak
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Tullingepartiet är positivt inställda till idrott och vill att kommunen samarbetar med föreningar
kring bland annat barn och ungdomsidrott. Det är viktigt att ha en god dialog med samtliga av
kommunens föreningar. Samtalen bör utgå från kommunens regelverk om hur man stöttar och
sponsrar föreningar.
Sedan 2008 har dialogen mellan kommunen och Tumba tennisklubb varit aktiv, vilket är positivt.
Kommunallagen förbjuder dock kommunen att gynna enskilda kommuninvånare, företag eller
föreningar. Alla föreningar i kommunen ska följaktligen få samma förmåner och kommunen bör
inte särbehandla en enskild förening.
I det aktuella fallet är det sannolikt att föreningen inte klarar av att återbetala den aktuella skulden
på kort sikt. På längre sikt kan det dock finnas möjlighet att klara betalningarna. Då andra
föreningar inte lovas samma hjälp med skuldsanering och borgensåtaganden, finns det följaktligen
inga speciella skäl att ge extra stöd till just Tumba tennisklubb. Extra ekonomisk hjälp och
skuldavskrivning, trots att betalningsförmåga kan finnas på längre sikt, sänder konstiga signaler till
andra föreningar som kan få uppfattningen att kommunen går in och räddar alla klubbar som
behöver hjälp med ekonomin.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett stöd i form av borgen sannolikt är förenat med
risker som i dagsläget är svåra att bedöma. Vi i Tullingepartiet menar att kommunens målsättning
bör vara att successivt begränsa borgensåtagandena eftersom dessa alltid innebär ett risktagande.
Om inte föreningen klarar sina betalningar så är det kommunens skattebetalare som får ta smällen.
Riskbedömningen bör därför uppdateras fortlöpande.
I det här fallet utgörs borgen för en lång period, nämligen ett 15-årigt hyreskontrakt. Det är svårt att
bedöma om föreningens kalkyler kommer att hålla över tiden. Mycket kommer att hänga på
kunskapen och kapaciteten hos de som leder föreningens verksamhet. Och precis som
kommunledningsförvaltningen skriver, kan en styrelse bytas ut snabbt vilket kan påverka den
ekonomiska stabiliteten.
En ytterligare risk är att föreningens kalkyler bygger på osäkra antaganden om att stora bidrag
erhålls från andra bidragsgivare än kommunen. Sammantaget anser vi att riskerna är för stora och
att det finns annat som är mer prioriterat samtidigt som kommunen inte kan särbehandla en enskild
förening på det sätt som föreslås i ordförandeförslaget.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

kommunstyrelsens förslag till beslut avslås
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2015-01-07
Ärende 2

Kommunal borgen Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt
borgen. Övertagande av lån och avskrivning av fordran till Tumba
Tennisklubb samt beslut avseende området Pelletäppan

Tennisen är en stor idrott med många utövare. Det är bra att vi genom detta förslag
hittar en ersättning för Pelletäppan.
Det är likaledes positivt att denna lösning innebär att externa aktörer står för
investeringen i samband med en kommersiell exploatering - sådana lösningar borde
kommunen eftersträva oftare.
Kommunens borgensåtagande avser endast hyreskostnaden och inte lånet för själva
investeringen vilket är bra. Skulle klubben, oavsett anledning, inte kunna uppfylla sina
åtaganden så kan kommunen överta kontraktet och säkerställa idrottens villkor.
Eftersom själva anläggningen i sin konstruktion är utformad så att den passar även för
andra idrotter så kan hallen användas även för annan idrottsverksamhet ifall intresset för
just tennis skulle svikta i framtiden.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson
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§4
Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service - skatteväxling (KS/2014:416)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kommunförbundet Stockholms läns
rekommendation enligt beslut från 2014-06-12 punkterna 1-5 innebärande
att kommunerna övertar ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
I beslut den 12 juni 2014 rekommenderade Kommunförbundet Stockholms
län, KSL, länets kommuner att överta ansvaret för utförande av hälso- och
sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I kommunernas ansvar ingår även rehabilitering, habilitering och vissa hjälpmedel.
Enligt rekommendationen ska kommunernas ökade åtagande från 2016 och
framåt finansieras med en skatteväxling på 2 öre mellan Stockholms läns
landsting och länets kommuner. Förändringen träder ikraft den 1 oktober
2015. För 2015 görs en ekonomisk reglering genom att landstinget senast
den 30 november ersätter kommunerna med 92/365 av skatteväxlingens
värde 2015.
Ansvarsfördelningen för aktuell verksamhet har sedan kommunaliseringen
av omsorgerna 1994 reglerats i den s k Principöverenskommelsens § 11.
Denna upphör nu att gälla. Under årens lopp har frågan om en förändrad ansvarsfördelning aktualiserats vid flera tillfällen. Diskussionerna i frågan
mellan kommuner och landsting 2009 och 2010 resulterade inte i något
ställningstagande vilket motiverades med att det fanns anledning att avvakta
den då förväntade kommunaliseringen av hela hemsjukvården.
KSL har gjort en beräkning av de ekonomiska effekterna för länets kommuner. Beräkningen av kostnaderna utgår från genomsnittskostnaden för vuxna
i bostad med särskild service och har för Botkyrkas del beräknats till 4,5
miljoner kr på årsbasis. Kostnaden är schablonmässigt beräknad utifrån en
kategori brukare. Eftersom de verkliga kostnaderna varierar bland annat beroende på hur stödbehovet bedömts för olika brukare är kostnaderna till en
viss del osäkra.
Intäkterna ökar dels till följd av skatteväxlingen och dels påverkas även det
särskilda statliga utjämningsystemet för åtgärder inom LSS. En skatteväxling på 2 öre beräknas medföra en ökning av skatteintäkter och utjämningsbidrag med 3,8 miljoner kr. Dessutom påverkas den särskilda LSSutjämningen av kommunernas faktiska kostnader. Ett kommunalt övertagande enligt rekommendationen kommer därför att ge ökade intäkter från
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utjämningen. Något motsvarande system har inte funnits för landstingen.
Enligt KSL:s beräkning innebär förändringen för Botkyrkas del en ökning
av utjämningsbeloppet med 2,7 miljoner kr. Effekten på utjämningen sker
dock med två års eftersläpning vilket innebär att en verksamhetsförändring/
skatteväxling 2016 får effekt på utjämningen först 2018. Enbart skatteväxlingen täcker således inte kommunens kostnader enligt den beräkningsmetod som tillämpats i KSL:s beräkningar. Med tillskottet via kostnadsutjämningssystemet för LSS erhålls kostnadstäckning men med två års eftersläpning.
De ovan nämnda beloppen utgår från effekterna på helår. Förändringen gäller enligt rekommendationen från 1 oktober 2015 och effekten under perioden 1 oktober till 31 december 2015 regleras genom att landstinget ersätter
kommunerna senast den 30 november med ett belopp som motsvarar 92/365
av skatteväxlingens värde 2015. För Botkyrka skulle detta motsvara en ersättning med omkring 960 000 kr.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 1 oktober 2014
beskrivit bakgrunden till KSL:s rekommendation. Förvaltningen är positiv
till förändringen eftersom kommunen får ett utökat ansvar för verksamheten
som helhet vilket bedöms vara positivt för brukarna. Förvaltningen framhåller vidare vikten av samverkan och en tydlig fördelning mellan de uppgifter
för vilka landstinget respektive kommunen ska ansvara. Man efterlyser även
en klargörande gränsdragning mellan basal och avancerad hemsjukvård för
att kostnadsansvaret ska bli tydligt.
I de ekonomiska konsekvenser som vård- och omsorgsförvaltningen beräknat ingår inte intäkterna från utjämningssystemet inom LSS. Vidare utgår
kostnadsberäkningen från kommunens befolkningsandel istället för andelen
brukare i förhållande till länet. Detta medför att de ekonomiska beräkningarna skiljer sig något mot de belopp, grundade på KSL:s beräkningar, som
redovisas av kommunledningsförvaltningen.
Sedan omsorgerna kommunaliserades 1994 har en diskussion förts om fördelar med att hälso- och sjukvårdsinsatserna skulle samordnas med omvårdnaden av personer med funktionsnedsättning. Argumenten har varit att förändringen skulle förbättra tillgänglighet, kontinuitet och underlätta insatserna för målgruppen.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2014-11-18 § 82.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-09.
Yrkanden

Tuva Lund (S), Kia Hjelte (M) och Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§5
Riktlinjer för partistöd (KS/2014:772)
Beslut

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för partistöd daterade den 15 december
2014, att gälla retroaktivit från och med den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas för 2015 enligt
grunderna i riktlinjer för partistöd.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd
(partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Fullmäktige ska i sådant fall besluta om partistödets omfattning och formerna
för det.
Lagtexten anger vissa begräsningar i den befogenheten, såsom att stöd endast får lämnas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och att fördelningen av stödet inte får otillbörligt gynna eller missgynna något parti.
Enligt riktlinjerna är partistödet i Botkyrka kommun uppdelat i ett grundstöd
och ett mandatstöd. Kommunfullmäktige ska varje år besluta om utbetalning
av partistödet. Partierna som erhåller partistöd ska för varje år lämna in en
redovisning över hur erhållet partistöd använts.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-15.
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§6
Återrapportering av uppdrag om lokaler kombinerat med
bostäder (KS/2013:739)
Beslut

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag
att vid nybyggnation prioritera att blanda bostäder och kommunala verksamheter i samma fastighet.
Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda nya riktlinjer för inriktning och
standard för kommunala lokaler från 2013-05-06 § 110 som återrapporterat.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
När kommunen bygger nya egna lokaler bygger vi ofta ytkrävande och på
egna separata tomter. Men kommunen ska växa med fler bostäder, fler invånare och mer kommunal service i huvudsak inom den befintliga stadsbygden i enlighet med översiktsplanens övergripande inriktning. Därmed behövs ett effektivare markutnyttjade och ett mer kreativt samutnyttjade av
fastigheter. Vi kommer i högre grad än tidigare att behöva blanda bostäder
och verksamheter i samma fastighet.
En genomförd förstudie visar att det finns både vinster och svårigheter med
att blanda bostäder med verksamheter. Bland svårigheterna kan nämnas
konflikter med grannar, mindre flexibelt vid ombyggnation och ett mer
komplext genomförande. Bland vinsterna kan nämnas effektivare användning av mark, mer rörelse i stadsrummet och mindre skadegörelse.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ansvariga nämnder får i uppdrag
att vid nybyggnation prioritera att blanda bostäder och verksamheter i
samma fastighet. Det ska ske med anpassning till verksamheternas behov.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-11-24.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-12-10 § 48.
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§7
Planuppdrag med ramavtal och plankostnadsavtal detaljplan 5 för Riksten (KS/2014:702)
Beslut

Kommunfullmäktige antar ramavtalet och plankostnadsavtalet för del av
Riksten 9:2 samt plankostnadsavtal för Riksten 9:4.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till exploateringsavtal och tillgodose att andra nödvändiga avtal upprättas.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för etapp 5 i Riksten.
Kommunstyrelsen fastställer budget för förprojektering av gator och vattenoch avloppsanläggningar till 1 000 000 kr.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 100 nya bostäder varav cirka 70
bostäder inom Fortifikationsverkets mark och 30 bostäder inom Riksten Friluftsstads mark. Bostäderna inom Riksten ska erbjuda ett naturnära boende
med varierande boendeformer. Inom området där de nya bostäderna ska
ligga finns ett bergrum med pågående verksamhet. Planen ska möjliggöra
en utvidgning av bergrumsverksamheten. Fastighetsägarna till Riksten 9:4,
Fortifikationsverket och Riksten 9:2, Riksten Friluftsstad AB har tecknat
avtal med kommunen för att fördela kostnaderna för arbetet med detaljplanen.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2014-12-10 § 49.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-10.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 7

Planuppdrag med ramavtal och plankostnadsavtal detaljplan 5 för
Riksten (KS/2014:702)

Moderaterna välkomnar fler bostäder i attraktiva Riksten. Botkyrka behöver fler
skattebetalare och Riksten är ett eftertraktat bostadsområde.
Vi minns underskottet från DP 2 och ser det därför som nödvändigt att ha löpande
uppföljningar, så att kommunen inte hamnar i samma situation som då med mångmiljonunderskott.
När det gäller gator/vägar så har kommunerna möjlighet att ta ut en s.k.
gatukostnadsersättning vilket i detta fall skall motsvara kostnaden för anläggningen av
vägarna och belasta de tomter som styckas i området. VA-kollektivet ska dessutom bära
sig självt vilket innebär att kostnaden för att gräva och anlägga VA-ledningar skall
belasta projektet och i förlängningen även de slås ut på de tomter som styckas i
området.
Kommunen bör eftersträva ett litet överskott för DP 5 och måste därför noga planera
och följa upp projektet för att så skall ske och för att underskott skall undvikas.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson
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§8
Avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Mångkulturellt centrum (KS/2014:780)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om återremiss.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum – Mångkulturellt
Centrum.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum – Mångkulturellt Centrum
(MKC) stiftades av Botkyrka kommun 1987. Verksamheten regleras utöver
stadgarna och styrelsens riktlinjer sedan 2007 också av ett avtal mellan
kommunen och stiftelsen. Detta ärende omfattar en förlängning av avtalet
för perioden 2015-2018, med några tillägg/ändringar i förhållande till föregående avtal.
I avtalsförslaget tydliggörs att bibliotek, utställningshall och pedagogisk
verkstad ska fungera som en mötesplats för alla Botkyrkabor och med generösa öppethållandetider. Ett tillägg till stiftelsens åtagande i avtalsförslaget
är att MKC ska bedriva uppsökande verksamhet med inriktning mot barn
och unga i kommunen.
Kommunen ställer utan ersättning Fittja gårds byggnader inklusive utställningshallen till MKC:s förfogande. Dessutom betalar kommunen en årlig
ersättning till MKC. I ettårsplanen för 2015 har ersättningen höjts med 700
000 kronor. Kommunens ersättning för 2015 uppgår därmed till 7 013 000
kronor. Från och med 2016 justeras den årliga ersättningen motsvarande den
löne- och priskompensation samt det eventuella effektiviseringsbeting som
kommunens nämnder får.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-16.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Mats Einarsson (V), Adnan Issa (S),
Ali Khalil (MP), Aram El Khoury (KD), Christina Zedell (S),
Ebba Östlin (S) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar att
ärendet ska återremitteras, bilaga. Carl Widercrantz (TUP) och
Elizabeth Bushby (TUP) yrkar bifall till återremissyrkandet.
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Östen Granberg (SD) och Robert Stenkvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet och att ärendet
ska avgöras idag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar att ärendet ska avgöras idag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Voteringen utfaller
med 40 jaröster, 17 nejröster, 4 avstår, bilaga. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning, forts.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej. Voteringen utfaller
med 51 jaröster, 5 nejröster, 5 avstår, bilaga. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2015-01-07
Ärende 8

Avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Mångkulturellt
Centrum (KS/2014:780)

Underlaget i förslaget till beslut är synnerligen ”fattigt” på information om hur de extra
700 000 kronorna skall användas och därmed bör ärendet återremitteras. Detta för att
kompletteras med tydligare och bättre underlag för varför MKC inte kan bedriva den
föreslagna, utökade verksamheten inom befintlig budget.
Vi vill noga poängtera att vi i detta yrkande inte ifrågasätter MKC:s huvuduppdrag och
verksamhet/-er men vi skulle gärna se att även andra kommuner och/eller stat och
landsting i större utsträckning finansierade verksamheten genom uppdrag som MKC
utför mot ersättning.
Moderaterna skulle också gärna se att MKC från sin sida ytterligare ökade
ansträngningarna att marknadsföra och sälja sina tjänster till andra aktörer och därmed
kunna få in mer externa intäkter.
Vad gäller den vaga uppgiften om ”uppsökande verksamhet” så skulle ju det kunna vara
positivt för centret och exempelvis lokala ungdomar. Men ingenting framgår ju av
underlaget.
Vi frågar oss även varför inte de kommunala förvaltningarna i en större utsträckning
köper tjänster ifrån MKC, såsom exempelvis kunskapsseminarier m.m.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

återremittera förslaget i syfte att få adekvata underlag kring anslagshöjningen.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

YRKANDE
Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige 2015-01-07
Ärende:8
Avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Mångkulturellt centrum(KS/2014:780)
I enlighet med Sverigedemokraternas ettårsplan yrkar vi avslag till kommunstyrelsens förslag till avtal
mellan Botkyrka och stiftelsen mångkulturellt centrum. Sverigedemokraterna anser inte att
mångkulturellt centrums verksamhet tillhör den kommunala kärnverksamheten och därför inte skall
erhålla dessa ekonomiska ersättningar från kommunen.

Att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till avtal mellan Botkyrka kommun och
stiftelsen Mångkulturellt centrum

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg, Gruppledare

Sebastian Lindqvist

2015-01-29 19:57:50
Voteringsresultat
Ärende: 8. Avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Mångkulturellt centrum Återremissyrkande
Ja:40 Nej:17 Avstår:4
Namn

Parti Röst

Inger Ros

S

Ja

Anders Byrsenius

M

Nej

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

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

Christina Zedell

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Juliana Lahdou Nahrin

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Olle Westberg

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Jimmy Baker

M

Nej

Gül Alci

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Stina Lundgren

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Carl Baker

M

Nej

Andrei Ignat

M

Nej

Therese Hellichius

M

Nej

Ellen Nilsson

M

Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Ali Khalil

MP Ja

Yosra Yasmin Sherif

MP Ja

Isak Betsimon

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin MP Ja
Anders Thorén

TUP Nej

Carl Widercrantz

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Elizabeth Bushby

TUP Nej

Robert Stenkvist

SD

Avstår

Östen Granberg

SD

Avstår

Karl-Otto Hultström

-

Nej

Helen Spaak

SD

Avstår

Mats Einarsson

V

Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Nooshi Dadgostar

V

Ja

Ronnie Andersson

V

Ja

Aram El-Khoury

KD Ja

Stefan Dayne

KD Ja

Stig Bjernerup

FP

Ja

Fredrick Federley

C

Nej

Robert Rasmussen

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Stefan Leiding

S

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Embla Holmlid Kolenda

MP Ja

Camilla Jägemalm

TUP Nej

Sergius Peter Himmelving SD

Avstår

Pia Carlsson

V

Ja

Linnart Shabo

KD Ja

Lars Johansson

FP

Totalt antal röstande:61
Potentiellt antal röstande:61

Ja

2015-01-29 19:59:30
Voteringsresultat
Ärende: 8. Avtal mellan Botkyrka kommun och stiftelsen Mångkulturellt centrum –
Avslagsyrkande.
Ja:51 Nej:5 Avstår:5
Namn

Parti Röst

Inger Ros

S

Ja

Anders Byrsenius

M

Ja

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

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

Christina Zedell

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Juliana Lahdou Nahrin

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Olle Westberg

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Jimmy Baker

M

Ja

Gül Alci

M

Ja

Kia Hjelte

M

Ja

Stina Lundgren

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Ja

Carl Baker

M

Ja

Andrei Ignat

M

Ja

Therese Hellichius

M

Ja

Ellen Nilsson

M

Ja

Deniz Bulduk

MP Ja

Ali Khalil

MP Ja

Yosra Yasmin Sherif

MP Ja

Isak Betsimon

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin MP Ja
Anders Thorén

TUP Avstår

Carl Widercrantz

TUP Avstår

Pierre Blankenburg

TUP Avstår

Elizabeth Bushby

TUP Avstår

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Karl-Otto Hultström

-

Nej

Helen Spaak

SD

Nej

Mats Einarsson

V

Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Nooshi Dadgostar

V

Ja

Ronnie Andersson

V

Ja

Aram El-Khoury

KD Ja

Stefan Dayne

KD Ja

Stig Bjernerup

FP

Ja

Fredrick Federley

C

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Stefan Leiding

S

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Embla Holmlid Kolenda

MP Ja

Camilla Jägemalm

TUP Avstår

Sergius Peter Himmelving SD

Nej

Pia Carlsson

V

Ja

Linnart Shabo

KD Ja

Lars Johansson

FP

Totalt antal röstande:61
Potentiellt antal röstande:61

Ja
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§9
Rökfri arbetstid (KS/2014:246)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om återremiss.
Kommunfullmäktige avslår miljö- och hälsoskyddsnämndens nämndinitiativ
om rökfri arbetstid.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att eftersträva tobaksfri
arbetsmiljö, som omfattar såväl snusning som rökning och bygger på frivillighet, stöd och proaktivitet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införliva
tobaksfri arbetsmiljö som ett mål i kommande plandokument inom ramen
för ordinarie styrprocessen, i enlighet med kommunstyrelsens beslut och
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-07-08 i detta
ärende.
Reservation

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 17 lämnat ett förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2014-03-17 § 30 tagit initiativet att föreslå kommunfullmäktige besluta att införa rökfri arbetstid i Botkyrka
kommun. Att införa rökfri arbetstid innebär inte att arbetsgivaren förbjuder
medarbetarna att röka utan innebär att det inte är tillåtet att röka under betald arbetstid.
Enligt tobakslagen ansvarar arbetsgivaren för att medarbetare inte mot sin
vilja utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats eller i liknande utrymme där hen
arbetar. Likaså ansvarar arbetsgivaren genom det systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa
förebyggs. Dock finns det platser där arbetsmiljölagen inte tillämpas. Kommunens medarbetare har inte samma skydd när man arbetar i privatbostäder
och boendes egna rum i servicehus utan Arbetsmiljöverket rekommenderar
att andra åtgärder vidtas.
I kommunens arbetsmiljöpolicy står det att vi mår och arbetar bra när
vi har en arbetsmiljö som i alla delar är hälsosam, hälsofrämjande och drogfri. Botkyrka kommun som arbetsgivare har kommit långt med att öka medvetenheten om riskerna med rökningen och har i nuläget ett tillfredsställande
förhållningssätt till rökningen.
Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget rökfri arbetstid innebär
svårigheter att kontrollera att ordningen efterlevs och att utdela sanktioner.
Kommunledningsförvaltningen anser att tobaksfri arbetsmiljö är att föredra.
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Tobaksfri arbetsmiljö omfattar såväl snus som rökning och byggs på frivillighet och stöd, snarare än förbud och sanktioner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-07-08.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2014-12-01 § 25.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Deniz Bulduk (MP), Maria Gawell Skoog (S) och
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet och att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 10
Svar på motion: Utöka antalet parkeringsplatser vid
Sunnanvägen (TUP) (KS/2012:474)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2014-11-10 § 14 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-1025 § 130 lämnat en motion: Utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen. Motionären anför att behovet av infartsparkeringar i Tullinge ökar eftersom många nyinflyttade Tullingebor tågpendlar till Stockholm och behöver lämna bilen vid Tullinge station men att infartsparkeringen vid Tullinge
station ofta är fullbelagd. Motionären föreslår därför kommunfullmäktige att
besluta om att utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen i Tullinge.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-08-26 § 234.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-30.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att i centrala Tullinge finns det idag ett underskott på infartsparkeringar. Samhällsbyggnadsnämnden har därför länge haft målet att utvidga den befintliga infartsparkeringen vid Sunnanvägen. Under våren 2014 har kommunen träffat
en överenskommelse med befintlig hyresgäst om avflyttning. Dessutom
måste en överenskommelse med Stockholms läns landsting träffas om
finansiering av de nya p-platserna.
Projektering av parkeringsplatsen och överenskommelsen med landstinget
kan slutföras under 2014. Den färdiga parkeringen kan då stå klar under
2015. Kostnaden för att finansiera åtkomst till och rivning av byggnaden på
Sunnanvägen bedöms till 450 000 kronor. För projekteringsledning och
byggledning lägger förvaltningen in egen tid. Anläggningskostnaden finansieras av landstinget.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Svar på motion: Utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen
(TUP)

Redan i mars 2010 skickade motionären in ett Medborgarförslag med ovanstående rubricering. Vi
kan nu konstatera att motionen "bifalles" trots att man som vanligt undviker just den skrivningen.
Anledning är "tyvärr" p.g.a. av det s.k. Idéhuset. Dess placering gör att ett antal av de
parkeringsplatser som idag används som besöksparkering vid Tullinge C, försvinner, och detta
kompenseras genom att man "äntligen" använder den intilliggande fastigheten för att utöka
parkeringen.
I Tullingepartiets centrumskiss har vi en annan lösning, bättre och trafiksäkrare, men som temporär
lösning är detta ändå ett framsteg.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TUP)

YTTRANDE
Svar på motion: Utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen
Folkpartiet håller med beskrivningen av bristen på infartsparkeringsplatserna i Tullinge som
har kommit till uttryck i Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare i ”Detaljplan för idéhus i Tullinge centrum” pekat på
att det här tillkommande antalet infartsparkeringsplatserna skulle uppgå till ”… 40-60
parkeringsplatser”. Men samtidigt säger man i samma ärende: ”Det studeras om det är möjligt
att avsätta ett mindre antal platser för de anställda i Tullinge centrum.”.
Med tanke på det antal platser för de anställda som försvinner som en konsekvens av idéhuset
så kan man fråga sig om det alls blir en utökning av antalet infartsparkeringsplatser. Skulle i
detta sammanhang verkligen Stockholms läns landsting finansiera de nya p-platserna?
Folkpartiet skulle vilja att man inte bara stannade inför problembeskrivningen utan att man
även i verkligheten skapade dessa nya infartsparkeringsplatser.
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§ 11
Svar på motion: Lokalcontroller (M) (KS/2013:519)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkandeen.
(C) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-11-10 § 15 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte m.fl. (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26
§ 129 lämnat en motion: Lokalcontroller. Motionärerna anför att kommunen
har många verksamheter med stora lokalbehov och att det därför är viktigt
med en strategisk lokalförsörjning så att lokalerna blir ändamålsenliga och
optimalt nyttjade. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en
lokalkontrollertjänst för strategisk lokalplanering och lokalförsörjning.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen 2014-08-25 § 42.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-20.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska vara besvarad. Nämnden anför
att kommunen sedan tidigare har en lokalförsörjningsplan som nu är under
revidering. I diskussionerna och förslaget till reviderad lokalförsörjningsplan finns förslag till införande av lokalresursplanerare, vilket motsvarar en
lokalcontroller.
Styrningen av lokalförsörjningen utgår från kommunstyrelsen. Nämnderna
är beställare av resurser och lokaler till nyttjande verksamheter. Samordningen och samplaneringen mellan kommunledningen, nyttjande verksamheter och fastighetsenheten föreslås ske i flera lokalgrupper beroende på om
det är operativ eller strategisk nivå. Lokalförsörjningen föreslås samordnas
av fastighetsenheten.
Kostnaderna för kommunens lokaler är stora och behovet av en tydlig organisation för planering av lokalresurserna är viktigt. Det innebär att kommunens verksamheter behöver resurser för att planera sitt behov av lokaler likt
andra verksamhetsresurser som sedan ska samplaneras av fastighetsenheten.
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Yrkanden

Dan Gahnström (MP) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 12
Svar på motion: Rusta upp infarten till Botkyrka Hantverksby (TUP) (KS/2013:530)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2014-11-10 § 16 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) och Anders Markie (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-26 § 129 lämnat en motion: Rusta upp infarten
till Botkyrka Hantverksby. Motionärerna anser att parkeringen i anslutning
till Botkyrka Hantverksby i Tullinge behöver rustas upp och att kommunen
måste säkerställa att byggnader och mark i kommunens ägo inte förfaller.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att asfaltera parkeringen i fråga samt att området ges någon form av utsmyckning.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 270.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-20.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen ska vara besvarad. Nämnden
delar den problembild som beskrivs i motionen om hur miljön ser ut kring
infarten till Botkyrka Hantverksby. Men eftersom denna är en enskild väg
och inrättad som en gemensamhetsanläggning, (Tullinge ga:24), så är det
fastigheterna som ingår i denna gemensamhetsanläggning som har ansvaret
för infarten till Hantverksbyn och inte Botkyrka kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar gärna i en dialog med fastighetsägarna för att förbättra området. Kommunfullmäktiges beslut i detta ärende kommer att delges fastighetsägarna.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Svar på motion: Arbetsförmedling för funktionsnedsatta
(M) (KS/2014:361)
Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 § 42 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Yngve RK Jönsson (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-05-22 § 111 lämnat en motion: Arbetsförmedling för
funktionsnedsatta. Motionärerna anför att personer med funktionsnedsättning är en grupp som har särskilt svårt att hävda sig på arbetsmarknaden och
att det många gånger handlar om attityder hos arbetsgivarna. Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att, med Stockholms stad som ett referensobjekt, utreda
förutsättningarna för att kunna inrätta en arbetsförmedling för funktionsnedsatta personer.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-10-16 § 77.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-11-21.
Motivering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser att motionen är besvarad. Nämnden anför att arbetsförmedlingen har ansvaret för att agera arbetsförmedling för arbetssökande med funktionsnedsättning. Denna grupp
har i varierande grad behov av extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Botkyrka kommun har sedan många år byggt upp en stark samverkan med Arbetsförmedlingen för denna målgrupp.
Ett bra exempel på ett sådant samarbete är START-projektet. Projektet syftar till att öka möjligheten för praktik eller anställning för personer med
funktionsnedsättning. Projektet uppvisar bra resultat. Mer än 50 % av de
personer som varit aktuella i START har kommit vidare till subventionerade
anställningar eller studier. Andra positiva konsekvenser har varit upplevelser av bättre samverkan hos både handläggare på myndigheterna och andra
aktörer vilket också gagnat deltagarna i projektet. START- projektet avslutas i år men mot bakgrund av att det uppvisar så starka resultat har nämnden
i sin ettårsplan för 2015 aviserat en fortsättning på denna verksamhet.
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Nämnden ser behov av att fortsätta vidareutveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen för att ytterligare stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.
Yrkanden

Tuva Lund (S), Gabriel Melki (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yngve RK Jönsson och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Svar på motion: Angående energi och miljö i Botkyrka
kommun (SD) (KS/2014:398)
Beslut

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD) och Robert Stenkvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-17 § 132 lämnat en motion: Angående energi och
miljö i Botkyrka kommun. Motionärerna anför att kommunen ska satsa på
LED-belysning som ger en stor besparing när det gäller energiåtgången och
även en stor miljöbesparing i Co2-utsläpp. Motionärerna föreslår att Botkyrka kommun byter ut befintlig belysning till LED-belysning där så är
praktiskt möjligt, att utbytet av armatur påbörjas så snart som möjligt, alternativt när den gamla belysningen är uttjänt samt att all ny belysning förses
med LED-belysning.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2014-09-23 § 278.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-12-18.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen ska vara besvarad. Nämnden
anför att det sedan några år tillbaka pågår ett omfattande områdesvis utbyte
av äldre gatubelysning i kommunen. Projektet heter ”Effektiv belysning”
och är en stor förnyelsesatsning som påbörjades under 2010.
Projektets mål är att minska snittförbrukningen per armatur från 100 W till
73 W per ljuspunkt. Kommunen hade innan projektet ca 12 000 armaturer
varav ca hälften var av en äldre typ, så kallade ”kvicksilverarmaturer”. Under 2015 ska alla dessa vara utbytta.
När samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjade utbytet under 2010 var LEDbelysning inte ekonomiskt försvarbart, däremot har förvaltningen uteslutande använt LED från 2012 på bilvägar. Förvaltningen har inte använt tekniken på parkvägar, eftersom LED-ljuset kan uppfattas bländande då de sitter på lägre höjder på dessa vägar.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 15
Svar på medborgarförslag: En boulebana i den stora lekplatsen i Riksten (KS/2013:506)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 § 43 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2013-10-24 § 148 ett medborgarförslag - En
boulebana i den stora lekplatsen i Riksten. Förslagsställaren föreslår att
kommunen ska anlägga en boulebana i lekplatsen i Riksten. Förslaget motiveras med att boulebanan skulle bli ett komplement till lekplatsen och en
samlingsplats för familjer.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-02-10 § 4.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-09-23 § 261.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-11-21.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför
att den föreslagna platsen för boulebanan ägs av byggbolaget Peab AB och
förvaltas av Rikstens Friluftsstad AB. Frågan om anläggande av en boulebana på den aktuella platsen hänvisas till dessa aktörer.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det i dagsläget finns 6 boulebanor
utomhus i Botkyrka kommun och en av dem ligger vid Brantbrink. Det finns
inte i planering eller utrymme i budget att anlägga en boulebana under 2014.
Nämnden tar med önskemålet om boulebana i Riksten som ett inspel i den
långsiktiga lokalförsörjningsplanen för kommunala idrottsanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden anser förslaget vara besvarat. Nämnden har inte
några planer på att anlägga några boulebanor på den angivna platsen, även
om det rent teoretiskt finns plats i parken för att anlägga en sådan.
Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning av nämndernas svar är
att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkande

Youbert Aziz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 16
Svar på medborgarförslag: Förbjud alla raketer i tätbebyggt
samhälle eller begränsa det till en öppen plats (KS/2014:20)
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2014-01-30 § 25 ett medborgarförslag – Förbjud alla raketer i tätbebyggt samhälle eller begränsa det
till en öppen plats. Förslagsställaren anser att det är farligt att vistas utomhus
under raketskjutning och att användandet av raketer medför nedskräpning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över förslaget 2014-04-28 §
31.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget i en
tjänsteskrivelse 2014-11-17.
Motivering

Kommunen har redan infört begränsningar för att använda pyrotekniska varor inom kommunens mest tätbebyggda områden. Mot bakgrund av vad som
anges i ordningslagen samt förarbetena till denna om att kommunen måste
utnyttja möjligheten att införa föreskrifter om inskränkningar med försiktighet, samt vad miljö- och hälsoskyddsnämnden har anfört, anser inte kommunledningsförvaltningen att det är motiverat att införa ytterligare förbud
mot att använda pyrotekniska varor.
Yrkande

Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 17
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag
- KS/2013:322 - Ordna parkeringsmöjligheter på Östanvägen utanför
Erikshallen i Tullinge
Beslut: Besvarat
- KS/2013:370 - Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i
Tullinge
Beslut: Besvarat
- KS/2014:32 - Anlägg en lekplats i Uttran, i natur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen
Beslut: Besvarat
- KS/2014:109 - Grusa stigen mellan busshållplats på Södra Parkhemsvägen
till Flädervägen i Tullinge
Beslut: Avslag
- KS/2014:257 - Utökning och förbättring av lekplats, Tullinge skog, Banslätt
Beslut: Besvarat
- KS/2014:260 - Åtgärder för att förbättra miljön vid återvinningsstationen,
Vattravägen i Uttran
Beslut: Besvarat
- KS/2014:271 - Sätt upp bommar med jämna mellanrum från Färjeläget till
Hallunda brygga
Beslut: Besvarat
- KS/2014:275 - Fler bänkar längs med Mälarpromenaden
Beslut: Besvarat
- KS/2014:289 - Skapa infartsparkeringar kring busshållsplatserna vid
Uttrans f d stationsområde
Beslut: Avslag
- KS/2014:307 - Uppmärkning av cykelvägar
Beslut: Avslag
- KS/2014:335 - Vita linjer längs med vägar
Beslut: Besvarat
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- KS/2014:357 - Gör en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid före
detta Uttrans skola
Beslut: Besvarat
- KS/2014:358 - Farthinder på Skolvägen och Engwalls väg i Uttran
Beslut: Avslag
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§ 18
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2015:5)
Följande avsägelse har inkommit:
Sergius Himmelving (SD), ledamot i dialogforum Alby
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadsval:
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
Kjell Sjöberg (TUP)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Sergius Himmelving (SD)
Per Ahlin (SD)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (M)
Mehmet Kulbay (M)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (M)
Annelie Ehn (M)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (M)
Gary Hjelm (M)
AB ALFÅGELN t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (M)
Gary Hjelm (M)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (M)
Gary Hjelm (M)
FÖRBANDET 2 AB t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (M)
Gary Hjelm (M)
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TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND t o m 2018-12-31
Suppleant på vakant plats (M)
Lennart Lauberg (M)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m årsstämma 2019
Ledamot på vakant plats (M)
Anders Byrsenius (M)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot på vakant plats (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2018-12-31
Revisor på vakant plats (Opp.samverkan)
Revisorssuppleant på vakant plats(S)
SÖDERENERGI AB t o m årsstämma 2019
Ledamot på vakant plats (S)
FÖRENINGEN FOLKETS HUS HALLUNDA t o m 2018-12-31
Revisorssuppleant på vakant plats (S)
MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot på vakant plats (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m årsstämma 2019
Suppleant på vakant plats (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2015 – 31 december 2015
Nämndeman på vakant plats (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT fr o m 1 januari 2015 – 31 december 2015
Nämndeman på vakant plats (S)
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§ 19
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb (TUP),
KS/2015:22
- Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD), KS/2015:37
- Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V), KS/2015:53
- Gör Dalvägen till en "framsida" (M), KS/2015:78
- Bolagisera ägandet och förvaltningen av kommunens fastigheter (M),
KS/2015:79
- Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (FP) och (C), KS/2015:80
- Löneväxling (M), (KD), (FP) och (C), KS/2015:81
- Hågelbyområdets framtid bör även innehålla bostadsbyggande (M),
KS/2015:82
- Problemet med vissa hundar och dess ägare (M), KS/2015:83
- Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M),
KS/2015:84
- Kulturupplevelser och social samvaro i hemtjänsten (M), KS/2015:85
- Utveckla Lida genom att möjliggöra för etablering av en SPA-anläggning
(M), KS/2015:86
- Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M), KS/2015:87
- Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M), KS/2015:88
- Inför UngDrive i Botkyrka kommun (M), KS/2015:89
- Möjliggör för mer vindkraft i Botkyrka (M) och (C), KS/2015:90
- GPS i snöröjningen (M) och (KD), KS/2015:91
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- Genomför en jämställdhetsanalys av samtliga föreningsbidrag (M) och
(FP), KS/2015:92
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§ 20
Ny interpellation (KS/2015:93)
Beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- Förebygg halkolyckorna (M), dnr KS/2015:93
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§ 21
Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- KS/2015:13 - Övergångsställe över Västerhaningevägen mellan de två
busshållplatserna – Mekanikervägen
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- KS/2015:14 - Gångväg från Vita villorna till kyrkogården i Hågelby
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- KS/2015:16 - Bötesstraff och samhällstjänst för nedskräpning
Besvaras av kommunstyrelsen
- KS/2015:40 - Sätt upp belysning utmed gång - cykelväg vid Bauhaus parkering
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- KS/2015:51 - Sandboxar för medborgare
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- KS/2015:52 - Behov av övergångsställe Fagerlidsvägen / Nyängsvägen
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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§ 22
Enkel fråga - Ny pendeluppgång vid Tullinge station? (TUP)
(KS/2015:58)
Beslut

Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar den enkla
frågan.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående ny uppgång vid Tullinge station.
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§ 23
Inställt sammanträde
Beslut

Kommunfullmäktige ställer in fullmäktiges sammanträde den 19 februari
2015.
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2015 ställs in med anledning av få ärenden.

35[35]

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2015-01-29
Sammanträdestid: 2015-01-29 17:30:20 - 2015-01-29 21:55:07
Namn

Parti Närvarande Tid

Inger Ros

S

Mattias
Gökinan

S

Anders
Byrsenius

M

X

17:30 21:55

Gabriel Melki

S

X

17:30 21:55

Katarina
Berggren

S

X

17:30 21:55

Serkan Köse

S

Maria Mendoza S § 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23

Jill Melinder

S

Jean-Pierre Zune S § 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23

Youbert Aziz

S

X

17:30 21:55

Maria Gawell
Skog

S

X

18:34 Stefan Leiding S § 1, 2, 3
21:55

Lars Schou

S

X

17:30 21:55

Ebba Östlin

S

X

17:30 21:55

Jens Sjöström

S

X

17:59 Inga-Lill Strömqvist S § 1, 2
21:55

X

17:30 21:55
Robert Rasmussen S § 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Emanuel Ksiazkiewicz S § 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Arzu Alan

S

Thomas Vakili

S

X

17:30 21:55

Tuva Lund

S

X

17:30 21:55

Christina Zedell S

X

17:30 21:55

Robert Aslan

S

Ersättare

Björn Pettersson S § 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Vakanta
ärenden

7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23
Diana
Hildingsson

S

X

17:30 21:55

Adnan Issa

S

X

17:30 21:55

Juliana Lahdou
S
Nahrin

X

18:34 Inga-Lill Strömqvist S § 3
21:55

Bo Johansson

S

X

17:30 21:55

Bim Eriksson

S

Olle Westberg

S

X

17:30 21:55

Taina Virta

S

X

17:30 21:55

Jimmy Baker

M

X

17:30 21:55

Gül Alci

M

X

17:30 21:55

Kia Hjelte

M

X

17:30 21:55

Stina Lundgren M

X

Mikael Jonsson M § 9, 10, 11, 12
17:30 Besnik Morina M § 13, 14, 17, 18,
20:00
19, 20, 21, 22, 23

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 21:55

Carl Baker

M

X

17:30 21:55

Andrei Ignat

M

X

17:30 21:55

Therese
Hellichius

M

X

17:30 21:55

Ellen Nilsson

M

X

17:30 - Björn Lagerstedt M § 11, 12, 13, 14,
21:00 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Deniz Bulduk

MP X

17:30 21:55

Ali Khalil

MP X

17:30 21:55

Aydan Sedef-

MP

1, 2

Stefan Leiding S § 4, 5, 6, 7, 15, 16,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
1, 2
20, 21, 22, 23

Embla Holmlid Kolenda MP § 1, 2,

Özkan

3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12
Mohammed Benmakhlouf MP § 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Yosra Yasmin
Sherif

MP X

17:30 21:55

Isak Betsimon

MP X

17:30 21:55

Dan Gahnström MP X

17:30 21:55

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

MP X

17:48 Mohammed Benmakhlouf MP § 1
21:55

Anders Thorén

TUP X

17:30 21:55
Camilla Jägemalm TUP § 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Therese Lind

TUP

Carl
Widercrantz

TUP X

17:30 21:55

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 21:55

Elizabeth
Bushby

TUP X

17:30 21:55

Robert
Stenkvist

SD

X

17:30 21:55

Östen Granberg SD

X

17:30 21:55

Karl-Otto
Hultström

X

17:30 21:55

-

Sebastian
Lindqvist

SD

Helen Spaak

SD

Mats Einarsson V

Sergius Peter Himmelving SD § 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
X

17:30 21:55

X

17:30 21:55
Pia Carlsson V § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23

Anna Herdy

V

Bekir Uzunel

V

X

17:30 21:55

Nooshi

V

X

17:35 -

Dadgostar

21:55

Ronnie
Andersson

V

Rose-Marie Holmgren V § 9, 10, 11,
17:30 - 12, 13
20:00 Yrsa Rasmussen V § 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

Aram ElKhoury

KD X

Yusuf Aydin

KD

Stefan Dayne

KD X

17:30 21:55

Stig Bjernerup

FP

17:30 21:55

Karin Pilsäter

FP

Fredrick
Federley

C

X

17:30 21:55
Linnart Shabo KD § 6, 7, 15, 16, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23

X

Lars Johansson FP § 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23
X

17:30 - Robert Steffens C § 9, 10, 11, 12,
20:00 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

1, 2, 3, 4,
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Namn

Parti Närvaro Klockslag Tjänstgör för

Robert Rasmussen S

X

17:30 21:55

Mattias Gökinan S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Maria Mendoza

S

X

17:30 21:55

Serkan Köse S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Jean-Pierre Zune

S

X

17:30 21:55

Jill Melinder S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23
Maria Gawell Skog S § 1, 2, 3
Bim Eriksson S § 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Stefan Leiding

S

X

17:30 21:55

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:30 21:55

Jens Sjöström S § 1, 2
Juliana Lahdou Nahrin S § 3

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

X

17:30 21:55

Arzu Alan S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
22, 23

Berit Larsson

S
X

17:30 21:55

Robert Aslan S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Björn Pettersson

S

Maria Lindholm

S

Shafqat Khatana

S

Carina Olsen

S

Marcus Ekman

S

Mikael Jonsson

M

X

17:30 21:01

Stina Lundgren M § 9, 10, 11, 12

Björn Lagerstedt

M

X

17:30 21:55

Ellen Nilsson M § 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

Ufuk Sen

M

X

17:30 20:21

Besnik Morina

M

X

17:30 21:55

Christina Tibblin

M

X

17:30 21:55

Embla Holmlid
Kolenda

MP X

17:30 21:09

Stina Lundgren M § 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23

Aydan Sedef-Özkan MP § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
15, 16, 8, 9, 10, 11, 12

Mohammed
Benmakhlouf

MP X

Klara Soma

MP

Kevin Kors

MP X

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP

17:30 21:55

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 1
Aydan Sedef-Özkan MP § 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23

17:30 21:05

Therese Lind TUP § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Camilla Jägemalm TUP X

17:30 21:55

Per Börjel

TUP X

17:30 21:55

Sergius Peter
Himmelving

SD

X

17:30 21:55

Ulrika Ekengren

SD

Niklas Lekander

SD

X

17:30 20:40

Pia Carlsson

V

X

17:30 21:55

Anna Herdy V § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Rose-Marie
Holmgren

V

X

17:30 21:36

Ronnie Andersson V § 9, 10, 11, 12, 13

Yrsa Rasmussen

V

X

17:30 21:55

Ronnie Andersson V § 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23

Linnart Shabo

KD X

18:50 21:55

Yusuf Aydin KD § 6, 7, 15, 16, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Karin Pilsäter FP § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 22, 23

Sebastian Lindqvist SD § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
15, 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 22, 23

Miriam Bengtsson KD
FP

X

17:30 21:55

Helene Wåhleman FP

X

17:41 21:55

Robert Steffens

C

X

17:30 21:55

Benita Hägg

C

X

17:30 21:55

Lars Johansson

Mattias Jansson

Fredrick Federley C § 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

