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§ 48
Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka (KS/2014:146)
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en
teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskole- och skolfastigheter i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med början
med de förskolor som är uppförda inom miljonprogrammet med störst risk
för byggnadsproblem.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen överför investeringsmedel på 7,3 miljoner kr till tekniska
nämnden. Investeringsmedlen finansieras av ökad upplåning.
Kommunstyrelsen återkommer i frågan om finansiering av ökade lokalkostnader till följd av ärendet i delårsrapport 1.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 58 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet har utifrån externa rapporter och egna bedömningar, kommit fram till att för att göra de åtgärder som
behövs för att få bra pedagogiska lärmiljöer, god lokalmässig arbetsmiljö
och fastighetsmässigt långsiktig hållbarhet, så behövs tio evakueringspaviljonger i Norra Botkyrka, tre på nuvarande Brunnapaviljongerna och sju vid
Tallidsskolan.
Då bristande kvalité på innemiljö varit regelbundet och ofta återkommande
under många år är det viktigt att det tas ett långsiktigt helhetsgrepp över fastighetssituationen. Utbildningsförvaltningen begär att samhällsbyggnadsförvaltningen gör en teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskoleoch skolfastigheter och börjar med dem som man redan vet/misstänker har
brister. Genomgången ska presenteras senast 15 september 2014 och även
innehålla förslag på hållbar investeringstakt.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 15.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-0212.
Yrkande

Ebba Östlin (S) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga, som föreslår att kommunfullmäktiges beslut ska ha följande lydelse:
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en
teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskole- och skolfastigheter i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med början
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med de förskolor som är uppförda inom miljonprogrammet med störst risk
för byggnadsproblem.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
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2014-03-26
Ändringsyrkande

Kommunfullmäktige
Ärende 48: Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka

Förslag till ändring av kommunstyrelsens första beslutspunkt.
Beslutet ska avslutas med: … med början med förskolorna som är
uppförda inom miljonprogrammet med störst risk för
byggnadsproblem.
Så att beslutsmeningen i sin helhet får följande lydelse
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
göra en teknisk genomgång av utbildningsförvaltningens förskoleoch skolfastigheter i enlighet med utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse med början med de förskolor som är uppförda
inom miljonprogrammet med störst risk för byggnadsproblem.

Ebba Östlin
Utbildningsnämndens ordförande (S)
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§ 49
Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan Prästkragen (KS/2014:140)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran att få disponera
de 20 miljoner kr som utbildningsförvaltningen har avsatta i flerårsplanen
för 2014.
Kommunfullmäktige godkänner de ytterligare 15 miljoner kr som tekniska
nämnden begär för att genomföra ombyggnationen av förskolan Prästkragen
i kv. Borgskolan 1, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 59 lämnat ett förslag till beslut.
I flerårsplanen finns investeringsmedel avsatta för ombyggnation av förskolorna Prästkragen, Opalen, Måsen och Myran. Tekniska nämnden, fastighetsenheten, har tillsammans med kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet genomfört en RFI (request for information) för att få en bedömning från några byggentreprenörer vad en ombyggnation av dessa förskolor
skulle kosta. Denna fråga ställdes till fyra stycken byggentreprenörer, både
hur mycket var och en av förskolorna skulle kosta att byggas om, samt en
fråga om samtliga fyra förskolor skulle byggas om. Resultatet av RFI visar
att kostnaden överstiger avsatta investeringsmedel med ca 75 % och är i
nivå med den pågående ombyggnationen av Violen. Förskolan Prästkragen
har haft problem med inneklimatet och de mest akuta har åtgärdats. En ombyggnation av förskolan Prästkragen har sedan tidigare beslutats att genomföras först av de fyra förskolorna.
I projektets styrgrupp har samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten, tillsammans med utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen beslutat att begära ytterligare investeringsmedel för att genomföra
den planerade ombyggnationen.
För att genomföra ombyggnationen av Prästkragens förskola begär samhällsbyggnadsförvaltningen att den avsatta projektbudgeten i flerårsplanen
ökas med 15 miljoner kr.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 5.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-16.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 50
Telefonpolicy (KS/2014:53)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen telefonpolicy.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 60 lämnat ett förslag till beslut.
Denna policy är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Botkyrka kommun
har samma grundsyn på hur våra telefoner ska användas, vilket bemötande och
vilken tillgänglighet vi ska ha och dessutom vikten av en ekonomiskt ansvarsfull
användning av telefonitjänsterna.
Mål

Alla som ringer till anställda i Botkyrka kommun ska få ett trevligt bemötande. Det gäller oavsett om det är ett internt eller externt samtal.
• Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal
• Vi ska ha en hög tillgänglighet
• Vi ska använda våra telefoner på ett ansvarsfullt sätt, både ekonomiskt och för att skydda den information som finns i telefonerna.
Ansvar

-

Du som är chef ansvarar för att denna policy tillämpas och att bemötande och tillgänglighet inom den egna verksamheten följs upp.
Varje medarbetare är ansvarig för att följa denna policy.
I den mån som förtroendevalda politiker utför myndighetsuppdrag
för kommunens räkning uppmanas dessa att följa denna policy.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska utvecklingen av
Botkyrka kommuns telefonitjänster samt tar fram policys, regler och riktlinjer för användandet. De ansvarar även för beställning av telefonitjänster
gentemot utförare och upprättar avtal med operatör och andra leverantörer.
Det är också den förvaltningen som ansvarar för att tillhandahålla operativa
telefonitjänster via enheten IT-stöd inom verksamhetsområdet IT/eutveckling.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
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§ 51
Allmänna bestämmelser VA (KS/2014:139)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
uppdatering av allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 62 lämnat ett förslag till beslut.
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gäller för fastighetsägare som
använder Botkyrka kommuns allmänna VA-anläggning. Utöver lagen om
allmänna vattentjänster är det dessa allmänna bestämmelser för användande
av Botkyrka kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)
som är styrande.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-02-10 § 4.
Samhällsbyggnadsnämnden redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 201311-25.
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§ 52
Avtal med Hågelbyparken AB (KS/2013:751)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och Hågelbyparken AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 63 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Hågelbyparken AB
upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget. Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med tidigare avtal. En skillnad är dock att avtalet nu föreslås löpa på tre år i stället för som tidigare endast ett år. Mot den
bakgrunden har en klausul tagits in i avtalet om att detta upphör att gälla om
det under avtalsperioden skulle uppstå några förändringar i ägandet. Dessutom ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska räknas upp på
samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2014 har beräknats till 6 039 000 kronor vilket är en höjning med två procent jämfört med 2013.
Enligt avtalet ska bolaget sköta anläggningen och erbjuda kommuninvånare
tillgång till parken samt även bedriva en viss programverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Stefan Dayne (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 53
Ägardirektiv Hågelbyparken AB (KS/2014:138)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Hågelbyparken AB.
Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet från Ulla-B. Ludvigsson (BP).
Reservation

Samtliga ledamöter för (BP) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet till förmån för detsamma.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 64 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för
Hågelbyparken AB. Detta ersätter tidigare ägardirektiv som omfattat både
Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB. Ägardirektivet utgår ifrån en
tänkt mall som ska kunna gälla för samtliga kommunens helägda bolag. Det
som är speciellt utformade för Hågelbyparken AB är punkterna 1, 3, 4 och
5. Övriga punkter är tänkta att användas även för övriga bolag. I förhållande
till tidigare ägardirektiv har vi nu föreskrivit att bolagen ska ha ett antal policydokument. Därutöver har vi på ett tydligare sätt beskrivit vilken information som bolagen ska lämna till kommunen. Syftet med detta är bl.a att
stärka kommunstyrelsens möjligheter att fullfölja sin uppsiktsplikt över bolagen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-19.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Kia Hjelte (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga, att kommunfullmäktige uppdrar till Hågelbyparken AB och kommunen att häva tidigare
beslut om uppsägning av stallföreningen och förlänga avtalet med ettårsintervaller.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till
beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande tilläggsyrkandet under
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar avslå tilläggsyrkandet röstar
ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej. Voteringen utfaller med 54
ja-röster, 4 nej-röster, 1 röst ej avgiven och 2 platser är vakanta, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
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Tilläggsyrkande
2014-03-27

§
Ägardirektiv Hågelbyparken AB (KS/2014:138)
Vi i BP bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut i rubricerat ärende
Därutöver yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt Hågelbyparken AB och kommunen att häva tidigare beslut om
uppsägning av stallföreningens avtal för att istället förlänga detta med ettårsintervaller.

Hågelbyparken AB ägs till 100 % av Botkyrka kommun och är en del av ”koncernen”
Botkyrka kommun och därmed också redskap för kommunen att nå målen som beslutats av
kommunfullmäktige.
I ett avtal, som i stort sätt är överensstämmande med tidigare avtal men med den skillnaden
att avtalet nu ska löpa på tre år mot tidigare ett år, skall Hågelbyparken AB ansvara för drift
och utveckling av anläggningen och den grundläggande inriktningen ska ligga fast vilket bl.a.
innebär att Hågelbyparkens karaktär av öppen park- och trädgårdsanläggning ska bibehållas
för att erbjuda kommuninvånarna tillgång till parken.
Vi i BP anser att med en sådan skrivning innebär det även att stallföreningen bör ha tillgång
till lokaler d v s Hågelbystallet för att kunna fortsätta med ridverksamheten, som förutom är
en eftertraktad sport också är en typisk tjejsport. Därutöver måste stallet restaureras till vissa
delar, vilket bör göras om avtalet i sig ska kunna följas.
Hågelbyparken AB och kommunen har tidigare sagt upp avtalet med stallföreningen och
begärt om en avflyttning senast i juni detta år. Vi ser inte att detta är en lösning varken för
kommunen/Hågelbyparken AB eller stallföreningen utan vi anser att det vore bättre att
förlänga avtalet med stallföreningen i ettårsintervaller för att möjligen i ett senare skede finna
andra former för ridverksamheten.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

2014-03-27 18:35:36
Voteringsresultat
Ärende: 53. Ägardirektiv Hågelbyparken AB Beskrivning
Ja:54 Nej:4 Avstår:0 Inte röstat:1
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Inger Ros

S

Ja

Anna-Marie Carlsson M

Ja

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Christina Zedell

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ej röst

Taina Virta

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Anders Peterson

M

Ja

Jimmy Baker

M

Ja

Petja Svensson

M

Ja

Dragan Tomic

M

Ja

Lennart Lundell

M

Ja

Christina Tibblin

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Ja

Kia Hjelte

M

Ja

Mattias Franzén

M

Ja

Therese Lind

TUP Ja

Anders Thorén

TUP Ja

Pierre Blankenburg

TUP Ja

Jörgen Gustafsson

TUP Ja

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Lars Johansson

FP

Ja

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Ja

Stefan Dayne

KD Ja

Ulla Ludvigsson

BP

Nej

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Ja

Stefan Löfstad

M

Ja

Leif Wirmark

M

Ja

Elisabet Thorén

TUP Ja

Anders Markie

TUP Ja

Ronnie Andersson

V

Ja

Benny Ferdinandsson FP

Ja

Helene Wåhleman

FP

Ja

Sandra Foltas

BP

Nej

Totalt antal röstande:58
Potentiellt antal röstande:59
Vakanta:2
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§ 54
Ändring i aktieägaravtal - Stockholmsregionens Försäkring
AB (KS/2014:27)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av nu gällande
aktieägaravtal.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens representant på bolagsstämman
att rösta för en förändring av aktieägaravtalet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 65 lämnat ett förslag till beslut.
Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB har i en skrivelse till
ägarkommunerna redovisat ett förslag till förändringar i paragraf 6 och 8 i
nu gällande aktieägaravtal för bolaget. Förändringen i paragraf 8 syftar till
att ge bolaget bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet vid premiesättningen i framtiden. Vi har från kommunens sida sedan starten av det gemensamma försäkringsbolaget framfört synpunkter på
att t.ex. förebyggande riskarbete måste beaktas vid beräkningen av premierna för de olika kommunerna. Detta gör att vi från kommunledningsförvaltningens sida föreslår att kommunen ska godkänna den föreslagna ändringen.
Förändringen i paragraf 6 är endast en ändring av hänvisningen till aktuellt
lagrum varför den inte har någon praktisk betydelse. Den exakta lydelsen av
de föreslagna förändringarna framgår av den sammanställning som lämnats
till kommunen av SRF AB.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-17.
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§ 55
Avtal med Kungliga musikhögskolan (KS/2014:148)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Kungl. Musikhögskolan och Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 66 lämnat ett förslag till beslut.
Parterna skrev 2003 ett avtal för att reglera samverkan mellan Botkyrka
kommun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ett nytt avtal tecknades
2006 och 2009. Sedan 2012 har samarbetet varit avtalslöst men parterna har
nu sett behov av ett förnyat avtal. Avtalet har resulterat i ett långsiktigt utvecklingsarbete som har tillfört Botkyrka värden i form av aktiviteter,
events, utbildningar, kompetensutveckling, Botkyrkas kulturella allemansrätt för elever, forskning och mycket mer.
Exempel på konkreta aktiviteter som har genomförts är fortbildningar för
förskolepersonal och lärare i metoder för att använda musik och rytmik i sin
undervisning, den yrkesförberedande utbildningen YMU med elever från
Botkyrka och regionen, större event som Symfoniorkestern i Hallunda och
Jazzveckor samt det stora körverket Carmina Burana som engagerade 100tals körsångare i Botkyrkahallen med en sammanlagd publik på över 2 000
personer.
En projektledare var under åren 2003-2012 knuten till avtalet och fungerade
som en sammanbindande länk mellan de båda organisationerna men idag är
bedömningen att respektive organisation klarar att hålla samordningen inom
den egna administrationen.
Resurser kopplade till avtalet har varit 300 000 kr från respektive part. Från
och med januari kommer Kungl. Musikhögskolans del att räknas i form av
egen arbetstid samt i hög grad subventionerad verksamhet. Detta på grund
av det budgetsystem som högskolorna ålagts att följa. Från Botkyrkas sida
kommer 300 000 kr att tillföras avtalet samt arbetstid från framförallt kulturoch fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-06.
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§ 56
Antagande av Alby stadsbyggnadsidé (KS/2013:263)
Beslut

Kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsidén ”Framtid Alby – stadsmiljö i
utveckling”.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att markanvisa tre delområden i Alby samt upprätta ramavtal och plankostnadsavtal för
dessa. Ett därefter följande uppdrag är att kommunledningsförvaltningen
tillsammans med Botkyrkabyggen förbereder ett planuppdrag för ytterligare
ett delområde i Alby på Botkyrkabyggens mark.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna
till en temporär användning av Albyskolans tomt fram till dess Albyvägen
sänks.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 67 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till en ny stadsbyggnadsidé för Alby, Framtid Alby - stadsmiljö i utveckling.
Stadsbyggnadsidén visar hur stadsdelen Alby kan utvecklas gradvis genom
förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat
centrum och förtätningar med ny bebyggelse. Stadsbyggnadsidén ger också
riktlinjer för efterföljande planering.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände idén 2013-03-20 § 74 och lämnade
ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2013-0506 § 110 att sända förslaget till ny stadsbyggnadsidé på extern remiss till berörda myndigheter och aktörer. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt synpunkterna i Remissredogörelse Framtid Alby – stadsmiljö i utveckling.
Stadsbyggnadsidén har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Den
sammantagna slutsatsen av remissrundan är att stadsbyggnadsidéns övergripande drag får stöd. Samtliga remissinstanser är positiva till Framtid Alby stadsmiljö i utveckling. Synpunkterna från remissinstanserna har lett till
mindre omfattande förtydliganden och kompletteringar.
I samband med att samhällsbyggnadsnämnden lämnade över stadsbyggnadsidén till kommunstyrelsen fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
se över frågan om Albyvägens eventuella sänkning över torget. Förslaget,
som nu ingår i stadsbyggnadsidén, är att vägen sänks över torget om ungefär
15 år, i samband med att nuvarande konstruktion har tjänat ut.
Nästa steg i arbetet är att kommunledningsförvaltningen genomför en markanvisning för tre områden i Alby samt tecknar ramavtal och plankostnads-
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avtal för dessa. I samband med att avtalen blir godkända lämnas planuppdrag.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheterna till en temporär användning av den västra delen av Albyskolans
tomt fram till att Albyvägen sänks.
Klimat- och planeringsberedningens har behandlat ärendet 2014-02-07 § 3.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-05.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (FP), Mats Einarsson (V),
Dan Gahnström (MP), Stefan Dayne (KD), Jimmy Baker (M),
Ebba Östlin (S), Jörgen Gustafsson (TUP), Ulla-B. Ludvigsson (BP),
Bo Johansson (S), Robert Stenkvist (SD), Yngve RK Jönsson (M),
Jean-Pierre Zune (S) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
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Ärende 67

Antagande av Alby stadsbyggnadsidé

Vi tycker det är bra att Alby stadsbyggnadsidé äntligen ser ut att nu kunna bli verklighet, men
vi måste samtidigt påpeka att det har tagit alldeles för lång tid att komma hit i processen.
Botkyrka kommun behöver fler skattebetalare. Grunden för fler skattebetalare är att
kommunen genom ett utvecklat och framtidsanpassat bostadsförsörjningsprogram erbjuder
möjligheter för enskilda och familjer att välja sin boendeform. Mark bör avsätts för etablering
av byggnation av villor och radhus.
Lägenhetsbeståndet måste få utvecklas efter olika behov och önskemål. Var och en måste
kunna välja om man vill äga eller hyra sin lägenhet. Det kommunala bostadsmonopolet måste
förändras så att ännu fler hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Nya hyresbostäder måste
byggas för att tillförsäkra nya generationer framtidsanpassade och ändamålsenliga bostäder.
För att möjliggöra ett ökat bostadbyggande måste förtätningar i befintliga bostadsområden
prioriteras och då geografsikt kopplas till den kollektivtrafikmässiga infrastrukturen.
Trängseln i det allmänna vägnätet, som Hågelbyleden förbi Alby, är påtaglig. Det är därför
centralt att fler ges möjligheten att välja kollektivtrafiken för att förflytta sig mellan bostad –
arbetsplats – dagligvaruhandel.
Samtidigt är det viktigt att ha närhet till natur- och grönområden, oavsett var i kommunen
man bor. För att öka valfriheten i valet av bostad är det viktigt att det finns tillgång till
byggklara tomter och att det finns en tomtkö att ansluta sig till. Byggklara tomter för
nyproduktion måste kunna erbjudas i alla våra kommundelar, även i Alby.
Vi vill också verka för att det ska byggas fler behovsanpassade och billiga studentbostäder
och då i kollektivtrafiknära lägen, som i närheten av Albys T-banestation. Det finns exempel
från andra kommuner där man har lyckats bygga små, ändamålsenliga lägenheter, med kokvrå
och WC/dusch, men med ett gemensamt kök och förvaring i korridor och cykelparkering på
balkongen.
Vi vill särskilt pröva förutsättningarna för exploateringar i sjönära lägen, som vid de västra
delarna av Alby- och Tullingesjön. Vi tror att detta skulle attrahera fler med stark ekonomi att
välja Botkyrka som bosättningsort.
Miljonprogrammen måste till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i de norra
kommundelarna. Detta kan moderat bostadspolitik förverkliga genom ombildningar och
försäljningar av vissa fastigheter. Kanske måste även rivning av vissa fastigheter övervägas.

Dessa är åtgärder som skall bidra till förnyelse och en välbehövlig förändring av gatubilden.
Botkyrka kommun skulle behöva en uppgradering av det allmänna rummet. Detta måste ske
genom ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. I hela kommunen finns det gator, vägar, torg,
rondeller, korsningar, gångstråk och cykelvägar som inte bara skall fylla en praktisk funktion
utan också skulle kunna göras om till trygga, vackra och trivsamma platser., Med hjälp av
grönska, konstnärlig utsmyckning, strategisk belysning och annorlunda utformning skulle
detta kunna förverkligas.
Vi ser gärna en utveckling där området mellan Fittja-Alby-Slagsta utvecklas till en stadsmiljö,
med en överdäckning av E4:an som en tänkbar väg för att förverkliga detta. Tillskapandet av
förutsättningar för utvecklande av stadsmiljöer som tål att jämföras med innerstan är viktigt.
Men vi behöver också planera för att ”bygga ihop” våra stadsdelar/kommundelar. Ett framtida
exempel skulle kunna vara att runt Tullingesjön bygga ihop Hamringe med Alby och
Tullinge. I den här typen av strandnära lägen bör fokus ligga på bostadsexploateringar, med
t.ex. villor, radhus och låga flerfamiljshus.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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§ 57
Svar på motion - Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning (M) (KS/2013:150)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2014
utreda möjligheterna till en gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 68 lämnat ett förslag till beslut.
Stina Lundgren (M) och Dragan Tomic (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 30 en motion – Utred gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-14 § 36.
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten, har yttrat sig 2013-1218.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-20.
Motivering

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. Utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande över motionen att förvaltningen driver idag och
planerar inför framtiden flera praktiska utbildningar som omfattar även särgymnasiets elever. Det är mycket viktigt för särgymnasiets elever att få kontakt med arbetsmarknaden. Mycket är tänkvärt i motionen och värt att undersöka närmare. Det är möjligt att ett eller flera av dagens yrkesprogram på
särgymnasiet skulle kunna vinna på att konverteras till lärlingsutbildningar.
Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet instämmer i utbildningsförvaltningens yttrande över motionen och föreslår att motionen ska bifallas.
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Ebba Östlin (S), Ronnie Andersson (V) och Dragan
Tomic (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att bifalla
motionen.
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§ 58
Svar på motion - Historiska promenader i Botkyrka kommun (FP) (KS/2013:391)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (FP), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 69 lämnat ett förslag till beslut.
Helene Wåhleman (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde en
motion – Historiska promenader i Botkyrka kommun (FP). Motionären föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheten att upprätta en
eller flera historiska promenader i Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-09-24 § 78.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-02-10.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden anför
att Botkyrka kommun har i jämförelser med andra kommuner ett relativt
stort utbud av aktiviteter och möjligheter att ta till sig information om platsens historia. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder guidade vandringar
och bussturer i vårt koncept upptäck unika Botkyrka, skyltning av kulturmiljöer samt information på kommunens hemsida i den kulturhistoriska guiden.
Utvecklingen av nya kulturspår ligger också i linje med vad motionären efterfrågar. Sammanlagt genomför kultur- och fritidsförvaltningen ca 30 kulturhistoriska vandringar årligen.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska anses besvarad.
Helene Wåhleman (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Kia Hjelte (M) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Yrkande
Svar på motion – historiska promenader i Botkyrka kommun (FP)
Förslag till beslut
att motionen bifalls
Motivering
Folkpartiet vill tacka för svaret på motionen. Botkyrka har precis som det skrivs i
ordförandeförslaget ett relativt stort utbud av aktiviteter för att ta till sig information om
olika platser i kommunen. Men svaret tar sin utgångspunkt från framför allt de guidade
vandringar som finns vilket inte var förslaget i motionen. Vem som helst ska när som helst
utan att ta kontakt med någon kunna gå dessa vandringar. Det ska kunna ske genom
skyltningar av historiska platser t ex i Tumba i enlighet med vad som skissas i motionen.
Men också modern teknik i form av en app skulle kunna erbjuda den guidning som vi är ute
efter i motionen.
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§ 59
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige:
- Ny ersättare efter Samer Yacoub (S) är Kenneth Hedström (S)
- Ny ersättare efter Aydan Sedef Özkan (S) är Adem okur (S)
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.m:
- § 28 Socialnämnden 2014-03-28
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.m. från vårdoch omsorgsförvaltningen 2014-01-17.
Revisionsskrivelse – Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut, dnr KS/2014:207
Revisionsskrivelse – Uppföljande granskning av barnkonventionen,
dnr KS/2014:208
Revisionsskrivelse – Löner, arvoden och kostnadsersättningar, dnr
KS/2014:209
Revisionsskrivelse – E-förvaltning och e-tjänster, dnr KS/2014:210
Svar på medborgarförslag

- Tillåt skolavslutning i kyrkan, dnr KS/2013:477
Beslut: besvarat
- Krafttag för giftfri förskola, dnr KS/2013:490
Beslut: Besvarat
- Cykelparkering vid Brantbrinks IP, dnr KS/2013:343
Beslut: Besvarat
- Omprövning av beslut angående hjälp med snöskottning, dnr KS/2013:566
Beslut: Avslag
- Längdskidspår i norra Botkyrka, dnr KS/2013:715
Beslut: Besvarat
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§ 60
Valärenden (KS/2014:5)
Följande avsägelse har inkommit:
Ulla-B. Ludvigsson (BP), ersättare i kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Ulla-B. Ludvigsson (BP)
Sandra Foltas (BP)
Nedergårdsvägen 8, 1tr.
147 40 TUMBA
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter George Ghaly (MP)
Mohamed BenMaklouf (MP)
Lagman Lekares väg 19
145 58 NORSBORG
KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR t o m
2014-12-31
Ersättare efter George Ghaly (MP)
Harmit Kaur (MP)
Rådjursvägen 76
147 34 TUMBA
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Aydan-Sedef Özkan (S)
Elias Tony (S)
Albyvägen 13
145 57 NORSBORG
SÖDERENERGI AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Jeanette Svensson (S)
Maria Gawell Skog (S)
Balders väg 1
145 71 NORSBORG
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KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Jens Sjöström (S)
Ebba Östlin (S)
Adress visas ej
KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ebba Östlin (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 TULLINGE
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
MÄLARDALSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Veronica Berg (S)
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§ 61
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till respektive nämndordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

- Angående införande av "expressbygglov", Lars Johansson (FP)
dnr KS/2014:173
Till vård- och omsorgsnämndens ordförande

- Brandsäkerhet på samtliga vård- och omsorgsboenden, Kia Hjelte (M),
dnr KS/2014:229
- Tomma servicelägenheter, Kia Hjelte (M), dnr KS/2014:231
Till kommunstyrelsens ordförande:

- Rulltrapporna i Eriksberg, Jean-Pierre Zune (S), dnr KS/2014:236
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§ 62
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Busshållsplats vid Alby äng (M), dnr KS/2014:191
- Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar (M),
dnr KS/2014:192
- Detaljplanelägg ”Lilltumba” för bostadsområde (M), dnr KS/2014:193
- Se över inrättande av en eller flera servicelinjer (M), dnr KS/2014:194
- Rätt till en kulturupplevelse per år i skolan (M), dnr KS/2014:195
- Tillsätt en ”stjärnkock” på nya äldreboendet Tornet (FP), dnr KS/2014:217
- Hbt-certifiera Botkyrkas fritidsgårdar (S), dnr KS/2014:245
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§ 63
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:
- Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge,
dnr KS/2014:160
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Utnyttja tomten från Albyskolan som infartsparkering, dnr KS/2014:164
Besvaras av tekniska nämnden
- Rusta upp och bredda tunneln under järnvägen vid korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen, dnr KS/2014:165
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Använd Alfa Lavals gamla fabrikslokal till en spännande anläggning,
dnr KS/2014:166
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Anpassa hyran för äldreboenden till försäkringskassans norm,
dnr KS/2014:167
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- Fler boende i Hallunda centrum, dnr KS/2014:168
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Anlägg en trottoar eller en gång- och cykelväg på Blickavägen i Tullinge,
dnr KS/2014:174
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Etablering av seniorboendet Boverian med ny placering, dnr KS/2014:179
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
- Ändring av P-bestämmelser, dnr KS/2014:184
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Hundrastgård i det lilla skogspartiet i korsningen Örnbergsvägen/Örnbergsstigen i Tullinge, dnr KS/2014:187
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- Förlängning av gångbana längs med Grytstigen samt skyltade och markerade övergångsställen, dnr KS/2014:198
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Anlägg en TV-spelshall, dnr KS/2014:199
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Utred Tullinge gymnasiums framtid, dnr KS/2014:211
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av utbildningsnämnden och
tekniska nämnden
- Attraktiv lekplats vid Örnberget i Tullinge, dnr KS/2014:220
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Sanera de rödlistade områdena i kommunen, dnr KS/2014:224
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Vilobänk/soffa ovanför gångtrappan mellan Sandavägen och Tornvägen i
Vårsta, dnr KS/2014:225
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Nolltolerans mot våld i skolan, dnr KS/2014:232
Besvaras av utbildningsnämnden
- Erbjud smör som alternativ till margarin till eleverna, dnr KS/2014:233
Besvaras av utbildningsnämnden
- Anlägg en rondell vid infarten till Tumba centrum, dnr KS/2014:235
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Återställ gungorna i lekparken Övergårdsvägen 3 Tuna, Tumba,
dnr KS/2014:237
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Ta ett dricksvattenprov med sökning efter uran och brandskumsmedel i
dricksvattnet Tuna, Tumba, dnr KS/2014:238
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Biodynamiska och ekologiska frukt- och bärodlingar runt Hågelby,
dnr KS/2014:240
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av Hågelbyparken AB
- Konvertera Skräftsa och Hågelby till en ny och stor ryttaranläggning,
dnr KS/2014:247
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av Hågelbyparken AB och
kommunledningsförvaltningen
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Sammanträdestid: 2014-03-27 17:30:50 - 2014-03-27 19:37:10 (1)
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:30 19:37

Inger Ros

S

X

17:30 19:37

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 19:37

Gabriel Melki

S

X

17:30 19:37

Katarina
Berggren

S

X

17:30 19:37

Serkan Köse

S

Jens Sjöström

S

X

17:46 19:37

Jill Melinder

S

X

17:31 19:37

Ebba Östlin

S

X

17:30 19:37

Lars Schou

S

X

17:30 19:37

Arzu Alan

S

X

17:38 19:37

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:30 19:37

Adnan Issa

S

X

17:30 19:37

Christina Zedell S

X

17:30 19:37

Mattias
Gökinan

S

X

17:30 19:37

Maria Gawell
Skog

S

X

17:30 19:37

Youbert Aziz

S

X

17:49 19:37

Diana
Hildingsson

S

X

17:30 19:37

Björn Pettersson S § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

Vakanta ärenden

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:30 19:37

Taina Virta

S

X

17:30 19:37

Bo Johansson

S

X

17:30 19:37

Maria Mendoza S

X

17:37 19:37

Robert
Rasmussen

X

17:30 19:37

S

Anna Gestblom
S
Bottner

Berit Larsson S § 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Anders
Arneson

S

Siv Persson Trogen S § 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Edip Noyan

M

Lennart Lauberg M § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

Anders
Peterson

M

X

17:30 19:09

Jimmy Baker

M

X

17:30 19:37

Petja Svensson M

X

17:30 19:15

Michael Erikson M § 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Catarina
Ekeståhl

M

X

19:09 19:37

Stefan Löfstad M § 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55

Dragan Tomic

M

X

17:30 19:37

Lennart Lundell M

X

17:30 19:37

Christina
Tibblin

M

X

17:30 19:37

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 19:37

Kia Hjelte

M

X

17:30 19:37

Mattias Franzén M

X

17:30 19:37

Natalia
Wrighed

M

Stefan Löfstad M § 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Stina Lundgren M § 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63
Leif Wirmark M § 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP

Elisabet Thorén TUP § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

Carl-Erik
Spelmans

TUP

Anders Markie TUP § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

Therese Lind

TUP X

17:30 19:37

Anders Thorén TUP X

17:30 19:37

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 19:37

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:30 19:37

Deniz Bulduk

MP X

17:30 19:37

Bayram Uludag MP X

17:30 19:37

Bosse Olsson

MP X

17:30 19:37

Dan Gahnström MP X

17:30 19:37

Bekir Uzunel

17:31 19:37

Haider Raja

V

X

Ronnie Andersson V § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

V

Mats Einarsson V

X

17:31 19:37
48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62,
63

Anna Herdy

V

Karin Pilsäter

FP

Benny Ferdinandsson FP § 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Stig Bjernerup

FP

Helene Wåhleman FP § 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Lars Johansson FP

X

17:30 19:37

Robert

X

17:30 -

SD

Stenkvist

19:37

Östen Granberg SD

X

17:30 19:37
48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62,
63

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:39 19:37

Stefan Dayne

KD X

17:30 19:37

Ulla
Ludvigsson

BP

17:30 19:37

Lena Karlsson

BP

X

Sandra Foltas BP § 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2014-03-27
Sammanträdestid: 2014-03-27 17:30:50 - 2014-03-27 19:37:10
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Hamza Bal

S

Sikander Butt

S

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:30 19:37

Serkan Köse S § 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63

Berit Larsson

S

X

17:30 19:37

Anna Gestblom Bottner S § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Shafqat Khatana

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

Siv Persson
Trogen

S

X

17:30 19:37

Anders Arneson S § 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Nils Andersson

S

X

17:30 19:37

Ali Khan

S

X

17:51 19:37

Kenneth
Hedström

S

Adem Okur

S

Lennart Lauberg

M

X

17:31 19:37

Edip Noyan M § 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63
Catarina Ekeståhl M § 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56
Anders Peterson M § 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63

Stefan Löfstad

M

X

17:30 19:37

Leif Wirmark

M

X

17:30 19:37

Natalia Wrighed M § 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Stina Lundgren

M

X

17:30 19:37

Mattias Franzén M § 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63

Michael Erikson

M

X

17:30 19:37

Petja Svensson M § 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Lars Robin

M

X

17:30 -

19:37
Mikael Hansson
Elisabet Thorén

M
TUP

X

17:32 19:37

X

17:30 19:37

Karin Nakamura Lindholm TUP §
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

X

17:30 19:37

Carl-Erik Spelmans TUP § 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Anders Markie

TUP

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP

Isak Betsimon

MP

X

17:30 19:37

Elisabeth
Nobuoka Nordin

MP

X

17:31 19:37

X

17:30 19:37

Haider Raja V § 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63

Ronnie Andersson V
Bo Jansson

V

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:30 19:37

Karin Pilsäter FP § 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Helene Wåhleman FP

X

17:30 19:37

Stig Bjernerup FP § 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

X

17:30 19:37

Lena Karlsson BP § 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

Miriam Bengtsson KD
Yusuf Aydin

KD

Nils Junker

BP

Sandra Foltas

BP

Mattias Jansson

Kommundirektör

