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§ 27
Svar på interpellation - Medieutbud på våra vård- och omsorgsboenden (M) (KS/2013:716)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-17 §
182 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Medieutbud på våra vård- och omsorgsboenden.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar interpellationen.
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§ 28
Taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund
(KS/2014:25)
Beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter för brandskyddskontroll och sotning samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt
tillsyn och tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2014. De delar av taxa som avser
timavgift för tillsynsbeslut tillämpas först från och med dagen efter det att
kommunfullmäktiges beslut har justerats.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna
brandskyddskontroll och sotning i enlighet med av de centrala parterna,
Sveriges kommuner och landsting samt Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund, överenskommet sotningsindex.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att justera taxan för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsärenden
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lönekostnadsindex.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 33 lämnat ett förslag till beslut.
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett
kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter
som gäller inom kommunalförbundets ansvarområde. Botkyrka kommun är
med i Södertörns brandförsvarsförbund. I detta ärende fastställs de avgifter
och taxor som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-15.
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§ 29
Samverkansavtal med Polismyndigheten i Stockholms Län
(KS/2013:720)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal mellan kommun och polis och ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna
det strategiska samverkansavtalet med Polismyndigheten i Stockholms Län.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram det operativa
underavtalet i enlighet med samverkansavtalet, samt
- att ge kommundirektören i uppdrag att teckna det operativa underavtalet i
enlighet med samverkansavtalet.
Det operativa underavtalet ska tecknas med Polismyndigheten i Stockholms
Län före utgången av 2014.
Efter tecknande ska de båda avtalen anmälas till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 34 lämnat ett förslag till beslut.
Länspolismästaren i Stockholms län har tagit initiativet att under 2013 tillsätta ett projekt med en styr- och arbetsgrupp som fått i uppgift att se över
befintliga samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunerna i
Stockholms län. Arbetsgruppen, bestående av representanter från polismyndigheterna i Stockholms län och Gotland samt de fyra kommunerna Stockholm, Botkyrka, Södertälje och Gotland, har tagit fram ett förslag till hur de
framtida avtalen skulle kunna se ut. Samverkansavtalet har delats in i två nivåer, ett övergripande strategiskt samverkansavtal och ett mer operativt underavtal. Enligt det nya förslaget säkerställer både polismyndigheten och
kommunen att resurser och funktioner tas med i planeringen av de gemensamma insatserna och att dessa även bygger på en gemensam analys och en
gemensamt framtagen problembild. Polisen och de fyra kommuner som ingår i projektet kommer under 2014 att se över sina samverkansstrukturer
och nya avtal kommer att tecknas. Strukturerna anpassas efter varje kommuns förutsättningar och separata avtal kommer att tecknas mellan polisen
och respektive kommun. En viktig del i arbetet blir att hitta former för framtagandet av den lokala problembilden. I slutet av 2014 utvärderas pilotprojektet. Om det visar sig vara en fungerande modell för samverkan kommer
detta att kunna spridas till fler kommuner och regioner.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-16.
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Yrkanden

Katarina Berggren (S), Yngve RK Jönsson (M), Robert Stenkvist (SD) och
Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 30
Borgensåtaganden SYVAB (KS/2013:669)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen på 24 miljoner kronor för lån som upptas av SYVAB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 35 lämnat ett förslag till beslut.
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB) har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska teckna borgen för ett
lån på 100 miljoner kronor. Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar p.g.a. att det kommer att ställas krav på utökad rening av det avloppsvatten som hanteras i bolagets anläggning. Den totala investeringen
beräknas just nu till någonstans mellan 1,0 och 1,2 miljarder kronor. Denna
investering kommer i huvudsak att finansieras genom lån med kommunal
borgen, vilket innebär att bolaget kommer att hemställa om ytterligare borgensåtaganden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ska medge borgen
för det aktuella lånet. Av lånet på 100 miljoner kronor skulle Botkyrkas
borgensandel uppgå till 24 miljoner kronor. Den riskbedömning som gjorts
visar på att detta åtagande är förknippad med en låg risk för kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom kommunernas vattenoch avloppsavgifter och därmed får kostnadstäckning från kommunerna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-12.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 31
Policy och riktlinjer mot mutor och jäv (KS/2013:635)
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningsförvaltningens förslag till
policy mot mutor och jäv.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer
mot mutor och jäv under förutsättning att kommunfullmäktige antar föreslagen policy mot mutor och jäv.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 36 lämnat ett förslag till beslut.
Policy mot mutor och jäv

Syftet med policyn är att säkerställa att förtroendevalda och anställda i Botkyrka kommun iakttar ett förhållningssätt som gör att inga misstankar om
mutbrott eller jävsförhållande ska kunna uppstå. Policyn innehåller kortfattade förhållningsregler och riktlinjerna för efterlevnaden av policyn fastställs av kommunstyrelsen.
Riktlinjer mot mutor och jäv

Riktlinjer syftar till att stödja, förklara och tolka den av fullmäktige antagna
policyn mot mutor och jäv i Botkyrka kommun.
Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
För att de ska ha förtroende för oss och kommunen krävs att alla anställda
och förtroendevalda iakttar saklighet, opartiskhet och professionalitet i sin
tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska därför i alla sammanhang handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att bli påverkade
av ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i arbetet. Förtroendet
för verksamheten kan lätt skadas och det är svårt samt tidskrävande att
bygga upp det igen. Vi måste därför uppvisa att vi har en god etik och en
hög moral inom den kommunala organisationen.
För att behålla medborgarnas förtroende måste var och en som är anställd
och förtroendevald i kommunen arbeta för att motverka mutor och jäv. Var
gränsen för en muta eller för jäv går kan vara svårt att avgöra. Riktlinjerna
syftar till att vara ett stöd för hur vi ska förhålla oss till detta inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i två tjänsteskrivelser
2013-12-13.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 32
Svar på motion - Bidrag till föreningar ska baseras på dess
verksamhet (M) (KS/2012:279)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2014-01-07 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31 § 72 en motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess
verksamhet. Motionärerna föreslår att mötesplatsföreningar som riktar sig
till vuxna arbetsföra människor inte bör vara grundbidragsberättigade utan
att verksamheter som riktar sig till målgrupper som personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt äldre ska prioriteras.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 86.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-21.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden konstaterar att
reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige 2010 efter ett aktivt arbete i föreningsutskottet av bland andra moderaterna. En uppföljning av reglementet var planerad att genomföras under 2012 men kommer att ske först under 2014. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås i avvaktan på en uppföljning av reglementet för föreningsbidrag.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S), Benny Ferdinandsson (FP) och Deniz Bulduk (MP)
yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Petja Svensson (M) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
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§ 33
Svar på motion - Ge barnen en giftfri vardag (MP)
(KS/2012:152)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen, i samarbete med fastighetsenheten och miljöenheten, i uppdrag att ta fram riktlinjer för ny- och
ombyggnation av förskolor, inköp av inventarier och material samt städning
av lokalerna i syfte att åstadkomma en giftfri vardag för barnen i kommunens förskolor. Resultatet av arbetet följs upp genom att punkterna implementeras i de barnronder som kontinuerligt genomförs på våra förskolor.
Resultatet av ronderna kan i sin tur sedan ligga till grund för miljöenhetens
diplomeringsarbete.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 37 lämnat ett förslag till beslut.
Bosse Olsson m.fl. (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-03-29 § 32 en motion – Ge barnen en giftfri vardag. Motionärerna föreslår att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och
därefter ska miljödiplomering av förskolorna påbörjas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-17 §
43 och utbildningsnämnden 2013-10-03 § 81.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-28.
Motivering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen och anför bland annat
att kemikalieanvändningen är ett stort problem i dagens samhälle. Barn är
särskilt utsatta och känsliga för gifter och att det är nödvändigt att kommunen gör vad den kan för att begränsa barns exponering för skadliga kemikalier. Nämnden konstaterar att en miljödiplomering skulle kunna bidra till att
förbättra miljön i skolan.
Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden beslutade i
anslutning till besvarandet av motionen att ge utbildningsförvaltningen, i
samarbete med fastighetsenheten och miljöenheten, i uppdrag att ta fram
riktlinjer för ny- och ombyggnation av förskolor, inköp av inventarier och
material samt städning av lokalerna i syfte att åstadkomma en giftfri vardag
för barnen i kommunens skolor och förskolor.
Yrkanden

Maria Gawell Skog (S), Bayram Uludag (MP) och Ronnie Andersson (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

9[29]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-20

§ 34
Svar på motion - Gatunamn som lyfter fram kvinnor och
speglar det moderna Botkyrka (V) (KS/2012:472)

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger namnberedningen i uppdrag
att vara särskilt observant på könsfördelningen vid namnsättning av vägar
och allmänna platser.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 38 lämnat ett förslag till beslut.
Mats Einarsson m.fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-10-25 § 130 en motion – Gatunamn som lyfter fram kvinnor och speglar det moderna Botkyrka. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar till samhällsbyggnadsnämndens namnberedning att i sitt fortsatta
arbete ta fram namn som lyfter fram kvinnor och som speglar det moderna
Botkyrkas mångfald.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-11-12 § 318.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-13.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att motionens förslag ligger väl i
linje med namnberedningens arbete under senare år, både vad det gäller
kvinnonamn och namn som inte bara lyfter fram kommunens historia utan
även speglar vårt mer moderna Botkyrka. Namnberedningen kommer fortsättningsvis att vara särskilt observant på könsfördelningen vid namnsättning av vägar och allmänna platser.
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning att motionen bör bifallas.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Björn Pettersson (S) och Dan Gahnström (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska bifallas.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Benny Ferdinandsson (FP) yrkar
att motionen ska anses vara besvarad.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 35
Svar på motion - Inför trygghetsboenden i kommunen (M)
(KS/2012:437)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 39 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201210-25 § 130 en motion – Inför trygghetsboenden i kommunen. Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom en etablering av ett trygghetsboende i kommunen och uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att
aktivt medverka i projektet.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-12 § 13
och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-30 § 317.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-05-21.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till motionen. Förebyggande boendeplanering i form av trygghetsbostäder skulle underlätta vårdoch omsorgsnämndens uppdrag genom att i större utsträckning samla brukare med visst behov av hemtjänst på ett och samma ställe och på så sätt
minska hemtjänstens restid. Trygghetsboenden är ett bra sätt att överbrygga
glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med omsorg dygnet
runt. I Botkyrka kommuns riktlinjer för boendeplanering från 2009 går att
läsa att kommunen behöver mångfald i utbudet av bostäder och att detta exempelvis kan uppnås genom införande av trygghetsbostäder. Uppdraget att
arbeta för att trygghetsbostäder införs kan därför redan anses finnas.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på att kommunen medverkar i planering för olika typer av boende för äldre. I Botkyrkas riktlinjer för
boendeplanering beskrivs den mångfald av boendeformer som kommunen
behöver bland annat för äldre. Ur detaljplanesynpunkt kan ett trygghetsboende i princip inrymmas i varje detaljplan för flerbostadshus.
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Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som
framförs i nämndernas yttranden, d v s att motionen ska anses vara besvarad.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Lars Schou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.
Kia Hjelte (M), Jimmy Baker (M) och Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
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§ 36
Svar på motion - Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP)
(KS/2012:549)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 40 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201212-13 § 178 en motion – Mer aktiviteter för unga i Tullinge. Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram en plan på hur
kommunen kan starta upp fler aktiviteter i Tullinge i syfte att minska alkohol- och drogkonsumtion, vandalisering m.m.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-11 § 20.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-13.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden anför att det finns ett utvecklat stödsystem för kulturaktiviteter till
föreningsliv och studieförbund. Stödet bygger på att medborgarna själva tar
initiativ och organiserar sina verksamheter. Om någon vill bilda en förening
kring sitt intresse bidrar kultur- och fritidsförvaltningen med stöd. Kulturoch fritidsförvaltningen redogör för de verksamheter som finns idag i Tullinge.
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar slutligen att planeringen för ett nytt
idéhus/kulturhus pågår och att invigning är planerad till 2015.
Kommunledningsförvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S) och Therese Lind (TUP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 37
Svar på medborgarförslag - Renovera och rusta upp restaurangen i Orrens servicehus (KS/2013:172)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 41 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2013-03-21 § 45 ett medborgarförslag – Renovera och rusta upp restaurangen i Orrens servicehus. Förslagsställaren menar
bland annat att servicen och omsorgen skulle förbättras för de boende på
Orrens servicehus.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-09-24 § 61
och tekniska nämnden yttrade sig 2013-11-11 § 76.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-09.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat och anför genom förvaltningen att ett samarbete inletts med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som innebär att daglig verksamhet ska överta driften av restaurangen i Orrens servicehus och att detta
ger förbättrade möjligheter till en trevlig mötesplats för de boende i huset
och andra samt att meningsfull sysselsättning skapas för personer med
funktionsnedsättning. Under våren 2014 planeras det nya matkafét i gamla
restaurang Orrens lokaler kunna öppnas som då har genomgått en renovering.
Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Lokalerna i Orrens servicehus förhyrs av Botkyrkabyggen. Förhandlingar
har inletts med hyresvärden om renovering av lokalerna.
Förseningar har dock uppstått och nämnda renovering inleds i början av januari 2014. Start av caféverksamheten beräknas nu till maj månad 2014.
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än vad som
framförts av vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden, d v s att
medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
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§ 38
Svar på medborgarförslag - Broschyr om trygghet och säkerhet (KS/2010:260)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 42 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2010-06-17 § 150 ett medborgarförslag - Broschyr om trygghet och säkerhet. Förslagsställaren menar att en broschyr gör
att man snabbt och enkelt kan hitta information på ett och samma ställe.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-29.
Motivering

Förslagsställaren framställer önskemål om en nedladdningsbar broschyr,
tillgänglig på kommunens hemsida, i ämnet trygghet och säkerhet.
Förslaget är bra och visar på ett behov från allmänhetens sida att tillgodogöra sig aktuell information i olika trygghets- och säkerhetsfrågor. Men det
är just frågan om aktualitet som gjort att vi valt att inte publicera en broschyr på kommunens hemsida. Trygghets- och säkerhetsinformation i olika
former uppdateras ständigt och vår erfarenhet är att information som hämtas
från andra forum snabbt riskerar att bli inaktuell.
För att ändå erbjuda en bra service till Botkyrka kommuns invånare kommer
vi därför lägga ut länkar till de aktörer som hanterar dessa frågor, bland annat SBFF, Södertörns Brandförsvarsförbund, och MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Hos de olika aktörerna når man den efterfrågade informationen på ett lätt och smidigt sätt och man kan dessutom vara
säker på att den är uppdaterad och aktuell eftersom den kommer direkt från
källan. Informationen kan bland annat handla om trygghet och säkerhet i
hemmet, brandsäkerhet och viktig information om hur man agerar vid olika
nödsituationer.
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§ 39
Svar på medborgarförslag - "Knopens plats" - En samlingsplats i Uttran (KS/2013:266)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 43 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2013-04-25 § 69 ett medborgarförslag - "Knopens plats" - En samlingsplats i Uttran. Förslagsställaren föreslår att kommunen köper fastigheten Uttran 1:23 med adress Malmsjövägen 2 för att där
skapa en samlingsplats, en grön oas och en kulturplats i Uttran. Scoutledaren Brita Källström hade sin stuga från 1700-talet på tomten.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-09-23 § 68
och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig 2013-09-24 § 76.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-11-19.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Tekniska nämnden konstaterar att den aktuella fastigheten idag ägs av en
privatperson och att det står ett nerbrunnet hus på fastigheten. Betydande
investeringar är nödvändiga för att genomföra förslagsställarens önskemål.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen är generellt positiva till mötesplatser för att ge möjlighet
till en aktiv och stimulerande fritid. Det gamla torpet som förslagsställaren
nämner står inte längre kvar på platsen varför tomten förlorat mycket av sitt
kulturhistoriska värde.
Kommunledningsförvaltningen gör, mot bakgrund av nämndernas yttrande,
sammantaget bedömningen att medborgarförslaget ska avslås.
Birgitta Tay, förslagsställare, närvarar vid dagens sammanträde och talar för
sitt förslag.
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§ 40
Svar på medborgarförslag - Utred möjligheterna för villaägare att ansluta sig till fjärrvärme (KS/2011:449)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete
med Södertörns Fjärrvärme AB utreda möjligheterna för att ansluta villor
till fjärrvärmenätet i kommunen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 44 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2011-12-15 § 210 ett medborgarförslag – Utred möjligheterna för villaägare att ansluta sig till fjärrvärme. Förslagsställaren anför att en övergång till fjärrvärme är miljövänligt, tryggt och kostnadseffektivt. Många kedjehus och radhus ligger alldeles intill fjärrvärmeuppvärmda hyresfastigheter.
Medborgarförslaget har varit remitterat till Södertörns Fjärrvärme AB och
AB Botkyrkabyggen.
Södertörns Fjärrvärme AB yttrade sig över förslaget 2012-01-03. AB Botkyrkabyggen har inte inkommit med något yttrande i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-10.
Motivering

Södertörns Fjärrvärme AB är positiva till att installera fjärrvärme i alla typer
av fastigheter och har ett färdigt koncept för villor som ligger nära bolagets
fjärrvärmeledningar. Dock påtalar bolaget att erfarenheten visar att äldre villaområden med direktverkande el som uppvärmning har i flera enskilda fall
konverterat till annan uppvärmning, t ex värmepumpar. En hög anslutningsgrad i ett villaområde krävs för att fjärrvärme ska kunna konkurrera prismässigt.
Mot bakgrund av Södertörns Fjärrvärme AB:s yttrande och de miljömål som
kommunen ställt upp anser kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget bör beaktas och att möjligheten för villor att ansluta sig till fjärrvärmenätet bör utredas.
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§ 41
Ändring i reglementen som avser tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråd mm
(KS/2010:439, KS/2010:424)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att tredje stycket i § 1 i dokumentet ”Instruktion för kommunalråden/kommunalråd i opposition i Botkyrka kommun” ändras till: ”From
2014-03-01 ska det finnas sex kommunalråd och ett kommunalråd i opposition varav: ett ska vara kommunstyrelsens ordförande, ett ska vara
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, ett ska vara kommunstyrelsens
2:e vice ordförande.”
2. Att första stycket i § 1 i dokumentet ”Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition” ändras till:
”Ordföranden, 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsen tillika ordföranden i utbildningsnämnden samt ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och
tekniska nämnden har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.”
3. Att ”arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden” ersätter ”vårdoch omsorgsnämnden” i texten efter asterisken på sidan två i dokumentet ”Årsarvoden 2014”
Omfördelningen av resurser inom heltidsbefattningarna avser i detta ärende
Socialdemokraterna. Tidigare tagna beslut om omfördelningar för andra partier kvarstår.
Ändringarna gäller fr.o.m. 2014-03-01.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 55 lämnat ett förslag till beslut
Vid sidan av reglementet för ersättning till förtroendevalda finns särskilda
bestämmelser som endast gäller kommunalråd och kommunalråd i opposition. Dessa bestämmelser regleras i dokumenten ”Instruktion för kommunalråden/kommunalråd i opposition i Botkyrka kommun” och ”Tjänstgöringsoch ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition”
De nu aktuella uppdateringarna gäller en justering av antalet kommunalråd
från sju till sex. Förslaget anger också ändringar i vilka positioner som ger
titeln kommunalråd. Ändringarna avser ordförande i vård- och omsorgsnämnden som inte längre ges titeln kommunalråd samt ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som får titeln kommunalråd.
Ändringarna föreslås gälla fr o m 2014-03-01.

19[29]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-20

Med anledning av ändringarna i dokumentet ”Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition” blir det
en följdändring i dokumentet” Årsarvoden 2014” Ändringen avser den förklarande texten efter asterisken på sidan 2. I texten ersätter ”arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden” ”vård- och omsorgsnämnden”.
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§ 42
Omfördelning av politisk resurs (S) (KS/2014:71)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av politiska resurser i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31.
Ändringarna gäller fr.o.m. 2014-03-01.
Jäv

Katarina Berggren (S), Ebba Östlin (S) och Gabriel Melki (S) anmäler jäv
och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-02-03 § 56 lämnat ett förslag till beslut.
Under mandatperioden 2010-2014 disponerar den politiska majoriteten sex
heltidsresurser för politisk ledning. Av dessa sex heltidsresurser disponerar
(S) fyra heltidsresurser. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 260
att ordföranden i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 80 % av heltidsarvode.
I ett separat ärende om ändring av tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser mm föreslås att heltidsuppdraget och kommunalrådstiteln flyttas från
ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
I samma ärende föreslås att ordförandeuppdraget i utbildningsnämnden och
uppdraget som 1:e vice ordförande ska uppgå i samma kommunalrådsuppdrag. Därmed frigörs 80 % av ett heltidsarvode, vilket fördelas så att följande ersättningsnivåer uppnås:
Kommunstyrelsens ordförande:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
tillika utbildningsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ändringarna föreslås gälla från 2014-03-01.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-01-31.
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§ 43
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Revisionsskrivelse – Intern kontroll inom olika kostnadsslag,
dnr KS/2014:87
Svar på medborgarförslag
- Grillplats m.m. vid pulkabacken i Parkhem, dnr KS/2013:2
Beslut: Bifall
- Riktig trottoar på Tullingesidan av Kästadalsvägen, dnr KS/2013:77
Beslut: Bifall
- Höj och synliggör gupp på Rödhakevägen, dnr KS/2013:234
Beslut: Besvarat
- Farthinder på Gösta Frohms väg i Riksten, dnr KS/2013:268
Beslut: Bifall
- Parkeringsförbud på Annabergsvägen i Riksten, dnr KS/2013:269
Beslut: Besvarat
- Ytterligare hastighetsåtgärd på Vattravägen, dnr KS/2013:283
Beslut: Avslag
- Tvärställda parkeringsplatser vid Tullinge station, dnr KS/2013:317
Beslut: Avslag
- Farthinder på Banslättsvägen i Tullinge, dnr KS/2013:319
Beslut: Avslag
- Försvåra för buskörning över bron mot Fittja, dnr KS/2013:340
Beslut: Besvarat
- Städpatruller med praktisk och teknisk utrustning för daglig rapportering
om nedskräpning i kommunen, dnr KS/2013:342
Beslut: Besvarat
- Inför P-förbud på del av Annabergsvägen, dnr KS/2013:357
Beslut: Besvarat
- Gör om Kassmyra grustag till hundrastområde, dnr KS/2013:455
Beslut: Besvarat
- Det behövs en riktigt omfattande uppsnyggning i Norsborgs centrum,
dnr KS/2013:459
Beslut: Besvarat
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§ 44
Valärenden
Aslan Izgi (KD) har avlidit;
- Ledamot i dialogforum Hallunda – Norsborg
- Ersättare i kommunala pensionärsrådet
- Ersättare i tekniska nämnden
Följande avsägelser har inkommit:
Peter Nyberg (S), ledamot och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Mälardalsrådet. Fr.o.m. 1 mars
2014
Gabriel Melki (S), ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet. Fr.o.m. 1 mars 2014.
Jens Sjöström (S), ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i krisledningsnämnden och ledamot i Södertörns Energi AB.
Samer Yacoub (S), ersättare i kommunfullmäktige.
Aydan-Sedef Özkan (S), ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.
Jeanette Svensson (S), suppleant i Söderenergi AB.
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos Länsstyrelsen
om ny sammanräkning efter Samer Yacoub (S) och Aydan-Sedef Özkan (S).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ledamot och 1:e vice ordförande efter Jens Sjöström (S), fr.o.m. 1 mars
2014
Ebba Östlin (S)
Adress visas ej
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S) fr.o.m 1 mars 2014
Tuva Lund (S)
Munkhättevägen 71
147 40 TUMBA
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KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Ebba Östlin (S) fr.o.m 1 mars 2014
Youbert Aziz (S)
Rågvägen 12
145 68 NORSBORG
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Peter Nyberg (S) fr.o.m. 1 mars 2014.
Gabriel Melki (S)
Hundhamravägen 80
145 69 NORSBORG
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Gabriel Melki (S). fr.o.m 1 mars 2014.
Tuva Lund (S)
Munkhättevägen 71
147 40 TUMBA
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Gabriel Melki (S). fr.o.m 1 mars 2014.
Tuva Lund (S)
Munkhättevägen 71
147 40 TUMBA
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Bekir Uzunel (V)
Pia Carlsson (V)
Skarpbrunnavägen 27, 7 tr.
145 65 NORSBORG
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Aslan Izgi (KD)
Stefan Dayne (KD)
Skogslidsvägen 13
146 38 TULLINGE
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Aslan Izgi (KD)
Linnart Shabo (KD)
Sedelvägen 42
147 40 TUMBA
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Aslan Izgi (KD)
Leif Nilsson (KD)
Kvarnhagsvägen 69
145 60 NORSBORG
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Ledamot efter Jens Sjöström (S). Fr.o.m 1 mars 2014.
Ebba Östlin (S)
Adress visas ej
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Theresé Kanervainen (SD)
Ulrika Ekengren (SD)
Råbyvägen 14
147 91 Grödinge
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
MÄLARDALSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S). Fr.o.m. 1 mars 2014
KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Jens Sjöström (S). Fr.o.m 1 mars 2014.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter George Ghaly (MP)
KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR t o m
2014-12-31
Ersättare efter George Ghaly (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Veronica Berg (S)
SÖDERENERGI AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Jeanette Svensson (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Aydan-Sedef Özkan (S)

25[29]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-20

§ 45
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Ännu fler hyresvärdar (M), dnr KS/2014:79
- Utred möjligheterna till att brett införa jämställda upphandlingar (M),
dnr KS/2014:80
- Upphandla driften av Botkyrka rackethall (M), dnr KS/2014:81
- Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar (M), dnr KS/2014:82
- Mer blandade upplåtelseformer (M), dnr KS/2014:83
- Bygg bort otryggheten (M), dnr KS/2014:84
- Ta över Norsborgs centrum – eftersom marknaden har misslyckats (M),
dnr KS/2014:85
- Oberoende granskning av Familjeparken i Hågelby (BP), dnr KS/2014:88
- En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M), dnr KS/2014:103
- Bevara ridstallet i Hågelby (SD), dnr KS/2014:129
- Utveckla Tullinge centrum (TUP), dnr KS/2014:137
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§ 46
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:
- Medborgarförslag - Promenadspår i Brantbrinks friluftsområde - för
hundägare med okopplade hundar - skyltat för allas kännedom, dnr
KS/2014:54
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Fartkameror på Vattravägen vid sträckan Lavretsvägen – Runers väg,
dnr KS/2014:77
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Tidsstyrda bommar vid järnvägsövergången på Vattravägen,
dnr KS/2014:78
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Trafikljus för gående alternativt ett övergångsställe vid korsningen Huddingevägen – Nyängsvägen i Tullinge, dnr KS/2014:89
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Anlägg en skidlekplats i Lida, dnr KS/2014:91
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP,
dnr KS/2014:92
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP, dnr KS/2014:93
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP, dnr KS/2014:94
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Modern konstsnöanläggning i Lida, dnr KS/2014:95
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba, dnr KS/2014:96
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- En upplyst större hundgård i Tullinge, dnr KS/2014:97
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan,
dnr KS/2014:98
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP,
dnr KS/2014:100
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Grusa stigen mellan busshållsplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge, dnr KS/2014:109
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Ett nytt boende för äldre i Vårsta, Grödinge, dnr KS/2014:111
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
- Byt ut lampor till LED-typ i belysningen nära busshållsplatser och vid
övergångsställena där intill, dnr KS/2014:123
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Genomfart förbjuden för tung trafik mellan KP Arnoldssons väg och Dalvägen – bussar i linjetrafik undantagna, dnr KS/2014:130
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Hjälp att sänka hastigheten på Vattravägen, dnr KS/2014:131
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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§ 47
Enkel fråga (KS/2014:147)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar frågan.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställer en enkel fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande gällande brandsäkerheten på samtliga boenden.
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2014-02-20
Sammanträdestid: 2014-02-20 17:29:22 - 2014-02-20 19:44:17
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:29 19:44

Inger Ros

S

X

17:29 19:44

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:29 19:44

Gabriel Melki S

X

17:29 19:44

Berit Larsson S § 42

Katarina
Berggren

S

X

17:29 19:44

Shafqat Khatana S § 42

Serkan Köse

S

X

17:29 19:44

S

Sikander Butt S § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39,
37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

Jill Melinder

S

Björn Pettersson S § 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Ebba Östlin

S

X

17:29 19:44

Lars Schou

S

X

17:29 19:44

Arzu Alan

S

X

17:29 19:44

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:29 19:44

Adnan Issa

S

X

17:29 19:44

Christina
Zedell

S

X

17:29 19:44

Mattias
Gökinan

S

X

18:06 19:44

Maria Gawell
Skog

S

X

17:29 19:44

Youbert Aziz

S

X

17:29 19:44

Jens Sjöström

Vakanta ärenden

42

Berit Larsson S § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33

Diana
Hildingsson

S

X

17:29 19:44

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:29 19:44

Taina Virta

S

X

17:29 19:44

Bo Johansson

S

X

17:29 19:44

Maria
Mendoza

S

X

17:29 19:44

Robert
Rasmussen

S

X

17:29 19:44

S

Daniel Mwaura Njuguna S §
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
32, 35, 39, 37, 38, 40, 36, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47

S

Siv Persson Trogen S § 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Edip Noyan

M

Lennart Lauberg M § 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

Anders
Peterson

M

X

17:29 19:44

Jimmy Baker

M

X

17:29 19:44

Petja Svensson M

X

17:29 19:44

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:06 19:44

Dragan Tomic M

X

17:29 19:44

Anna
Gestblom
Bottner
Anders
Arneson

Stefan Löfstad M § 27, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33

Leif Wirmark M § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39,
37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

Lennart
Lundell

M

Christina
Tibblin

M

X

17:29 19:44

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:29 19:44

Kia Hjelte

M

X

17:29 19:44

Mattias
Franzén

M

X

17:29 19:44

Natalia
Wrighed
Karin
Nakamura
Lindholm

M

Stina Lundgren M § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39,
37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

TUP

Nils-Bertil Carlson-Estrada
TUP § 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

Carl-Erik
Spelmans

TUP

Therese Lind

TUP X

17:29 19:44

Anders Thorén TUP X

17:29 19:44

Pierre
Blankenburg

17:29 19:44

TUP X

27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

Jörgen
Gustafsson

TUP

Deniz Bulduk

MP X

17:29 19:44

Bayram
Uludag

MP X

17:29 19:44

Bosse Olsson

MP X

17:29 19:44

Dan
Gahnström

MP X

17:29 19:44

Bekir Uzunel

V

17:31 19:44

Haider Raja

V

Mats

V

X

Ronnie Andersson V § 27, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
32, 35, 39, 37, 38, 40, 36, 41,
42, 43, 44, 45, 46
X

17:29 -

Einarsson

19:44

Anna Herdy

V

X

17:48 19:44

Karin Pilsäter

FP

X

17:29 19:44

Stig Bjernerup FP

X

17:29 19:44
Benny Ferdinandsson FP § 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32,
35, 39, 37, 38, 40, 36, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47

Lars
Johansson

FP

Robert
Stenkvist

SD

X

17:29 19:44

Östen
Granberg

SD

X

17:29 19:44
27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:34 19:44

Stefan Dayne

KD X

17:29 19:44

Ulla
Ludvigsson

BP

Lena Karlsson BP

Bo Jansson V § 27

Nils Junker BP § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39,
37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47
Sandra Foltas BP § 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39,
37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2014-02-20
Sammanträdestid: 2014-02-20 17:29:22 - 2014-02-20 19:44:17
Namn

P

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

Närv. Klockslag Tjänstgör för

X

17:29 19:44

Jens Sjöström S § 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Björn Pettersson S

X

17:29 19:44

Jill Melinder S § 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Berit Larsson

S

X

17:29 19:44

Mattias Gökinan S § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33
Gabriel Melki S § 42

Shafqat Khatana S

X

17:48 19:44

Katarina Berggren S § 42
Anna Gestblom Bottner S § 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37,
38, 40, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Sikander Butt

S

Selin Kayhan

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:30 19:44

Siv Persson
Trogen

S

X

17:29 19:44

Anders Arneson S § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Nils Andersson

S

Ali Khan

S

Samer Yacoub

S

Lennart Lauberg M

X

17:29 19:44

Edip Noyan M § 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Stefan Löfstad

M

X

17:29 19:44

Catarina Ekeståhl M § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33

Leif Wirmark

M

X

17:29 19:44

Lennart Lundell M § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Stina Lundgren

M

X

17:29 19:44

Natalia Wrighed M § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Michael Erikson M

X

17:29 19:44

Lars Robin

M

Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP

X

17:34 19:44

Karin Nakamura Lindholm TUP §
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 35,
39, 37, 38, 40, 36, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP

X

17:29 19:44

Isak Betsimon

MP

X

17:35 19:44

Elisabeth
MP
Nobuoka Nordin

X

17:33 18:53
Haider Raja V § 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40, 36,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Ronnie
Andersson

V

X

17:29 19:44

Bo Jansson

V

X

17:29 19:44

Anna Herdy V § 27
Lars Johansson FP § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:29 19:44

Helene
Wåhleman

FP

X

17:29 19:44

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

Miriam
Bengtsson

KD

Yusuf Aydin

KD
X

17:29 19:44

Ulla Ludvigsson BP § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

X

17:29 19:44

Lena Karlsson BP § 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 32, 35, 39, 37, 38, 40,
36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Nils Junker

BP

Sandra Foltas

BP

Mattias Jansson

Kommundirektör

Tuva Lund

S

