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§ 107
Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP)
(KS/2013:102)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-21 § 31 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande – Angående ärendehanteringstider.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
samhällsbyggnadsnämndens ordförande inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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§ 108
Svar på interpellation - Angående Botkyrka kommuns
kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under
2011 och 2012 (BP) (KS/2013:361)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Nils Junker (BP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18
§ 104 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under
2011 och 2012.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 109
Svar på interpellation - Asfaltsupplag på Rikstens gamla
flygbana 33 (M) (KS/2013:407)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Anna-Marie Carlsson (M) och Mattias Franzén (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18 § 104 en interpellation till miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande – Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana 33.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande inte är närvarande vid dagens
sammanträde.
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§ 110
Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Folkets Hus Hallunda.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig till förmån
för ett gemensamt yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 150 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen har haft ett samarbetsavtal med Folkets Hus Hallunda som löpt
under perioden 2003-01-01 till 2012-12-31. Samtal om ett nytt avtal påbörjades av den politiska ledningen under 2012. Diskussionerna har dragit ut på
tiden och en överenskommelse har nyligen träffats med föreningen. Denna
överenskommelse förutsätter kommunfullmäktiges godkännande.
Avtalsperioden är 10 år vilket är detsamma som tidigare avtal. Det nya avtalet bygger i stor utsträckning på innehållet i det föregående avtalet. Bland de
viktigaste förändringarna kan nämnas att bolaget ges möjlighet att utöka sin
upplåning med 3 miljoner kronor, vilket också påverkar den rörliga ersättningen som baseras på föreningens räntekostnader. Vidare föreslås att den
fasta ersättningen ska räknas upp med två procent per år från och med 2013.
I avtalet finns nu inskrivet att föreningen ska amortera minst 700 000 kronor
per år och att man årligen ska redovisa hur uthyrningen av lokalerna fördelas mellan föreningslivet och kommersiella hyresgäster.
Kommunens årliga ersättning till föreningen kan med nu gällande räntenivåer beräknas till cirka 3 340 000 kronor per år. Detta belopp inryms i den
budgetram som finns upptagen i ettårsplanen för 2013 för detta ändamål.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 76 att återremittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-28.
Bakgrund

Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i
juni 2013. I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år
och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period.
En kort historisk beskrivning

I mitten av 1980-talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kom-
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munfullmäktige beslutade 1986-05-29 att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från
kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av
kommunen.
De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje
år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under
1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella
oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen
och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige
1993-04-29. Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande
räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor.
Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut 2002. Med utgångspunkt
från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen
med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från 2 223 500 kronor till 2 363 000 kronor. Den totala ersättningen
uppgick för år 2004 till 3 338 036 kronor.
Förslag till nytt avtal

Det senaste samarbetsavtalet löpte ut 2012. Förhandlingar om ett nytt avtal
har förts under hösten 2012 och våren 2013. Från kommunens sida har vi
önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det
lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från
föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutvecklingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver
har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage.
Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet
utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna
som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på 858 000 kronor.
Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande
att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen.
När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från
föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin
verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till
fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år
var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen.
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Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle
klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen
borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att
kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det
slår tillbaka på kommunen.
Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att
kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till
cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta
skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan 300 000 - 600 000 kronor. Med det förslag till avtal som
nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på
mellan 200 000 kronor och 400 000 kronor. Riskmässigt är det egentligen
ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån.
Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till
föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i
förhållande till föreningen.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Mats Einarsson (V), Mattias Gökinan (S) och Östen
Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Anders Thorén (TUP) och Aram El
Khoury (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 150

Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305)

Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var:
Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet.
När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte
kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när
kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C.
Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på
marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på
marknaden.
Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens
räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år.
Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste
ställa oss negativa till avtalet som sådant.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ärendet.

Jimmy Baker (M)

Anders Thorén (TuP)

Karin Pilsäter (FP)

Stefan Dayne (KD)
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§ 111
Bildande av Svartkällsskogens naturreservat (KS/2013:34)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om bildande av Svartkällsskogens naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken (1998:808)) i enlighet med ”Beslutsdokument om
bildande av Svartkällsskogens naturreservat” 2013-08-27.
Kommunfullmäktige beslutar om ett interimistiskt förbud (7 kap 24 § miljöbalken) mot att, utan kommunens tillstånd, vidta åtgärder som strider mot
föreskrifterna A1-A9 på sidorna 2 – 3 i ”Beslutsdokument om bildande av
Svartkällsskogens naturreservat” 2013-08-27. Det interimistiska förbudet
omfattar inte de åtgärder som undantas från förbudsföreskrifterna A1-A9
enligt punkterna Dc-Dd på sidorna 3 – 4 i nämnda beslutsdokument. Det interimistiska förbudet gäller i tre år från denna dag. Det upphör dock att gälla
när beslutet om bildande av Svartkällsskogens naturreservat vinner laga
kraft.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen finansierar reservatets inrättande och kommunens del av
intrångsersättningen om sammanlagt 3 000 000 kronor ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 151 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit fram ett förslag till
beslut om att bilda Svartkällsskogens naturreservat.
Naturreservatets syfte är att bevara och främja naturlig utveckling av
skogsmiljöerna, myrmarkerna och de geologiska processerna runt och i
Uringeåns övre del, samt den rika och känsliga floran och faunan i området.
Området har också pedagogiska värden och ger möjlighet till rika naturupplevelser. Den strandnära mossen med gamla grova tallar och hjortron har
drag av norrlandsnatur. Lilla Skogssjön har också sitt utlopp här i Uringeån
som har skurit ut en liten ravinartad dalgång som slingrar sig genom skogen.
Den omges av äldre skogsmiljöer med bitvis mycket höga natur- och upplevelsevärden. Detta sammantaget gör området unikt för Botkyrka kommun
och Södertörn.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-01-16, § 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-08-28.
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Yrkanden

Robert Stenkvist (SD), Dan Gahnström (MP), Ronnie Andersson (V),
Inga-Lill Strömqvist (S), Anders Thorén (TUP) och Nils Junker (BP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 151

Bildande av Svartkällsskogens naturreservat (KS/2013:34)

Vi ställer oss bakom att detta naturreservat, till sist, bildas. Detta är ett ärende som verkligen
har dragits i långbänk, då diskussioner har förts med markägarna sedan i början av 1990-talet.
Det har varit många turer fram och tillbaka som rört framförallt gränsdragningarna för
naturreservatet samt intrångsersättningens storlek. Det finns även olika uppfattningar om
huruvida det verkligen finns unika biotoper i området som måste skyddas.
Två av tre markägare har accepterat kommunens bud och en vill ha mer intrångsersättning än
vad naturvårdsverkets upphandlade värderare har gjort.
Vi anser att detta har tagit en onödigt lång tid och därigenom har det skapat en onödig
frustration. Vidare kan man fundera över hur många naturreservat vi egentligen behöver? Hur
stor procent av kommunens yta bör utgöras av naturreservat? Hur ser det i vår
storstadsregion? Ute i landet?

Jimmy Baker (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Stina Lundgren (M)
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§ 112
Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd
2012 (KS/2013:418)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de enskilda förtroendevalda i Södertörns
överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret 2012.
Berit Larsson (S) och Yngve R. K. Jönsson (M) deltar inte i beslutet då de
företräder Botkyrka kommun i Södertörns överförmyndarnämnd.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 152 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt avtal mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö
kommuner ska dessa fullgöra sina uppgifter avseende övermyndarverksamheten i en gemensam nämnd. Denna nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd, inledde sin verksamhet den 1 januari 2011.
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§ 113
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum
(Mångkulturellt centrum) 2012 (KS/2013:345)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut
och Museum – Mångkulturellt centrum – ansvarsfrihet för verksamheten
under 2012.
De ledamöter och tjänstgörande ersättare som också ingår i styrelsen för
Mångkulturellt centrum deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 153 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt stadgarna för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum
(Mångkulturellt centrum) prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2012 med revisionsberättelse
har överlämnats till kommunen.
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§ 114
Valkrets och valdistriktsindelning 2014 (KS/2013:177)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande revidering och komplettering av
valnämndens förslag till beslut 2013-03-18 § 3:
På grund av det utökade antalet och för att ha siffermässigt sammanhängande områden görs ett antal ändringar i valdistriktens nummer.
- Tullinge villastad delas upp i två distrikt (Tullinge Villastad Norra och
Tullinge Villastad Östra)
- Tullinge Lanthem delas upp i två distrikt (Tullinge Lanthem samt Riksten)
- Valdistriktet Norra Tumba delas upp i Nackdala/Solhöjden respektive Kulturen/Tumba park
- Grödinge landsbygd delas upp i två distrikt Vårsta/Malmtorp och Grödinge Landsbygd
- Ett småhusområde i Norra Tumba förs från valdistrikt 12 (nya 22) till valdistrikt 11 (nya 23)
- Valdistrikt 17 som tidigare hetat Lövholmen ska nu heta Skäcklinge
- Bostäderna inom den fastighet där Kvarnhagsskolan finns förs från distrikt
32 till distrikt 36
- Två distrikt, nummer 36 Albydalen östra och 58 Norsborg C kommer enligt prognosen att överstiga 2000 röstberättigade men bibehålls ändå oförändrade då valdeltagandet i dessa distrikt är lågt
Kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer fastighetsgränserna, en justering som inte berör några boende, förutom att ett
område byggt efter förra valet inom hittillsvarande Valdistrikt 1 nu hamnar i
Valdistrikt 4.
Valnämnden har behandlat ärendet 2013-03-18, § 3 och 2013-06-13, § 10.
Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 154 lämnat ett förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt	
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Ärende 154:

2013-09-09	
  
Valkrets och valdistriktsindelning 2014

Det är positivt att kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer
fastighetsgränserna. Diskussionen om valkrets- och valdistriktsindelning aktualiserar dock frågan
om kommunens gränser. Vi i Tullingepartiet har haft en hel del diskussion om detta på grund av att
det råder osäkerhet om vad som egentligen gäller. Man kan utgå ifrån valdistrikt eller postnummer
när man försöker att dra gränsen till Tullinge och det är där som det skiljer sig.
Hamringe, som många uppfattar tillhör Tullinge, är ett konkret exempel. I detta fall finns det alltså
två bedömningssätt, det ena är postnummer och det andra är valdistrikt. Valdistrikten som tillhör
Tullinge är 1-9 och inte i något av dessa ingår vita/röda villorna. De ingår i valdistrikt 11 som
tillhör Tumba. I detta distrikt ingår även Skyttbrink.
Som ett medskick vore det lämpligt att fundera över varför t ex Hamringe som har postadress
Tullinge tillhör valdistrikt Tumba. Vi förstår att det är närheten till vallokalen som i första hand styr
nämndens förslag om valdistriktsindelningen och att bedömningen inte har någon koppling till
postnummerindelningen. Men det är givetvis bra att förtydliga vad som gäller för att undvika
förvirring hos de boende.
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-26

§ 115
Svar på motion - Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik (TUP) (KS/2012:353)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig till fördel för eget yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 155 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201209-27 § 115 en motion – Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik. Motionären föreslår att förutsättningarna för att införa ett skönhetsråd ska utredas av berörda förvaltningar och om förutsättningar finns inrätta ett dylikt. Rådets uppgift ska enligt motionären vara att
reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d.v.s. att se till att ny- och
tillbyggnation smälter väl in i befintlig miljö. Ingen ska ges bygglov och
ingen mark exploateras innan skönhetsrådet godkänner planerna.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-06-19 § 187.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att den redan har ett uttalat ansvar för att reglera byggnationer avseende bl.a. estetik
och miljö. Samhällsbyggnadsnämnden kan sägas fungera som ett kommunalt skönhetsråd. I nämnden görs ständigt avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska värna om en god stadsbyggnad. Inom ramen för gällande lagstiftning, detaljplaner och liknande bör dock var och en
ha stor frihet att styra gestaltningen av sitt eget hus. Spännande arkitektur
vad gäller såväl hus som anläggningar, i stort och smått, skapar mervärden.
Hur ny bebyggelse eller ombyggda hus bäst förhåller sig till sin omgivning
skapar ofta intressanta diskussioner.
Att inrätta ett ytterligare organ för reglering av bebyggelse skapar ökad
otydlighet. Samhällsbyggnadsnämnden bör dock fortsatt ge stort utrymme
för frågor om estetik och miljö i nämndarbetet. Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog och möjlighet till
medborgarinflytande. Idag genomförs dialoginsatser i en rad olika former, exempelvis rådslag, webbdialog, dialogforum etc. Nämnden prövar
också gärna nya former för dialog och ökat medborgarinflytande.
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Yrkanden

Mattias Gökinan (S), Youbert Aziz (S), Björn Pettersson (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  	
  
	
  

	
  

Ärende 155:

2013-09-09	
  
Svar på motion – Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens
karaktär avseende estetik (TUP)

Samhällsbyggnadsnämndens	
  ramar	
  är	
  vida.	
  Nämnden	
  ska	
  bland	
  annat	
  se	
  till	
  möjligheten	
  att	
  
sälja	
  kommunal	
  mark	
  samt	
  väga	
  in	
  andra	
  aspekter.	
  Syftet	
  med	
  skönhetsrådet	
  är	
  att	
  skapa	
  en	
  
kompetent	
  och	
  sakkunnig	
  remissinstans	
  som	
  fungerar	
  oberoende	
  av	
  
samhällsbyggnadsnämnden	
  och	
  som	
  bara	
  ser	
  till	
  de	
  estetiska	
  och	
  kulturhistoriska	
  värdena.	
  
Detta	
  är	
  ingen	
  motsättning	
  till	
  samhällsbyggnadsnämnden,	
  utan	
  snarare	
  ett	
  nödvändigt	
  
komplement.	
  	
  
	
  
I	
  tjänsteskrivelsen	
  framgår	
  det	
  att	
  andra	
  kommuner	
  som	
  t	
  ex	
  Huddinge,	
  Värmdö,	
  Nynäshamn	
  
och	
  Stockholm	
  stad	
  har	
  ett	
  skönhetsråd.	
  Skönhetsrådet	
  i	
  Stockholm	
  har	
  rätt	
  att	
  väcka	
  egna	
  
ärenden	
  där	
  rådet	
  kan	
  initiera	
  och	
  driva	
  frågor	
  inom	
  det	
  speciella	
  verksamhetsområdet	
  vilket	
  
ger	
  rådet	
  en	
  fri	
  ställning	
  i	
  den	
  kommunala	
  organisationen.	
  
	
  
Många	
  exempel	
  vittnar	
  om	
  behovet	
  av	
  ett	
  skönhetsråd	
  även	
  i	
  Botkyrka:	
  	
  	
  
	
  
• ABC-‐tomtens	
  vanskötsel	
  i	
  alla	
  år	
  och	
  det	
  kommande	
  Hågelbyprojektets	
  konsekvenser	
  
för	
  omistliga	
  kulturvärden	
  i	
  kommunen.	
  	
  
• Miljön	
  i	
  hela	
  centrala	
  Tullinge	
  (centrum,	
  infartsparkeringar	
  och	
  betongtunnlar	
  mm).	
  
• Den	
  gamla	
  övergivna	
  filmbutiken	
  som	
  ligger	
  på	
  Huddingevägen	
  mellan	
  Tullinge	
  
centrum	
  och	
  Tumba	
  (1000-‐tals	
  bilar	
  passerar	
  den	
  varje	
  dag).	
  	
  
• Kommunens	
  fastighet	
  på	
  Sunnanvägen	
  närmast	
  den	
  oestetiskt	
  utformade	
  
infartsparkeringen	
  vid	
  Tullinge	
  centrum.	
  	
  
• Entrén	
  till	
  Botkyrka	
  Hantverksby	
  (det	
  första	
  man	
  ser	
  när	
  man	
  kör	
  in	
  på	
  området	
  är	
  en	
  
trist	
  grusplan	
  med	
  en	
  massa	
  potthål).	
  	
  
	
  
Den	
  gemensamma	
  nämnaren	
  för	
  exemplen	
  ovan	
  är	
  den	
  dåliga	
  marknadsföringen	
  av	
  
kommunen	
  som	
  dessa	
  skamfläckar	
  bidrar	
  till.	
  Det	
  finns	
  givetvis	
  ytterligare	
  exempel	
  på	
  
negativa	
  landmärken	
  för	
  Botkyrka.	
  	
  
Kommunen	
  måste	
  säkerställa	
  att	
  byggnader	
  och	
  mark	
  i	
  kommunens	
  ägo	
  inte	
  förfaller.	
  Vi	
  vill	
  
att	
  Botkyrka	
  ska	
  vara	
  känt	
  för	
  en	
  trevlig	
  offentlig	
  miljö.	
  Införandet	
  av	
  ett	
  skönhetsråd	
  är	
  
därför	
  ett	
  första	
  steg	
  mot	
  en	
  trevligare	
  miljö	
  för	
  Botkyrkaborna.	
  	
  
	
  
Vi	
  föreslår	
  kommunstyrelsen	
  besluta	
  
att	
  	
   yrka	
  bifall	
  till	
  motionen	
  
Anders Thorén (TUP)

Therese Lind (TUP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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§ 116
Svar på motion - En handlingsplan för bekämpning av
barnfattigdom i Botkyrka (S) (KS/2012:51)
Beslut

Motionen bifalls.
Ärendet

Serkan Köse (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26
§ 10 en motion – En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 156 lämnat ett förslag till beslut.
Socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. Socialförvaltningen har ett grundläggande uppdrag att minska fattigdom och dess konsekvenser för vuxna och barn. Socialnämnden i Botkyrka har insatser för barn
och unga som ett av tre prioriterade områden. Socialförvaltningen redogör i
sitt yttrande för vilka satsningar som görs idag i syfte att minska skillnader i
uppväxtvillkor, bl a 35 timmars förskola och fritidshem för alla barn 10-12
år, inga extra utgifter i skolan och att skolungdomar i årskurs 7 – 9 erbjuds
dator och Internet. Vidare redogör förvaltningen för den satsning som sker
tillsammans med utbildningsförvaltningen – Kraftsamling – som syftar till
att upptäcka och hjälpa barn som far illa.
Socialförvaltningens bedömning är att ytterligare en handlingsplan inte
självklart ger det fokus på frågan om barnfattigdom som sannolikt är motionärens avsikt. För att bli framgångsrikt bedömer förvaltningen att arbetet
bör bedrivas långsiktigt och integrerat i ordinarie planeringsarbete och verksamheter.
Kommunstyrelsen delar socialnämndens bedömning att det inte är ändamålsenligt att sätta igång ett omfattande programarbete och att det avgörande är att fortsätta och utveckla det arbete som redan görs. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till att vara med i SKLs ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” och samlingen har visat att jämlika samhällen är de samhällen där medborgarna upplever mest hälsa. Såväl forskning som professionens erfarenheter påvisar att insatser från kommunens
olika nämnder har stor påverkan för att minska ojämlikhet och därmed
också barnfattigdomen. Därför skulle det vara värdefullt om kommunstyrelsens får i uppdrag att ta fram ett dokument som internt och externt fäster
uppmärksamhet på ett allvarligt socialt problem, formulerar den politiska
ambitionen och översiktligt informerar om Botkyrka kommuns insatser på
lång och kort sikt för att motverka barnfattigdom. Det kan i sammanhanget
noteras att den s.k. Malmökommissionen rekommenderar att det tas fram en
kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. Socialförvaltningens tjänste-
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skrivelse i ärendet samt erfarenheter från Folkhälsokommitténs arbete tillsammans med SKLs samling utgör ett bra underlag för ett sådant dokument,
som bör kunna utarbetas utan att stora personella eller andra resurser behöver tas i anspråk.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-04-01.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-04-23, § 64.
Yrkanden

Serkan Köse (S), Mats Einarsson (V), Yngve RK Jönsson (M) och Helene
Wåhleman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 156

Svar på motion – En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i
Botkyrka (S) (KS/2012:51)

Socialdemokraterna i Botkyrka har nu de facto haft makten i kommunen sedan 1994 och bär
därmed själva ett stort ansvar för hur situationen ser ut i vår kommun.
Verklig barnfattigdom, där det förekommer, är givetvis något som vi vill komma tillrätta med.
Det ligger i våra respektive partiers ideologiska kärna att alla människor bör ges likvärdiga
livschanser och möjligheter utan uppresta hinder, detta alldeles oavsett föräldrarnas
ekonomiska situation.
Detta görs dock bäst med en bibehållen arbetslinje och en politik som gör det mer lönsamt att
arbeta och som gör svarta jobb vita. Det är därför så viktigt att alliansregeringen får ett fortsatt
förtroende, så att reformer som jobbskatteavdragen, RUT- och ROT-avdraget, sänkt
krogmoms och inte minst mer effektiva bidragssystem inte omkullkastas av en socialistisk
opposition.
Vidare är det problematiskt på det sätt som "barnfattigdom" beräknas. Användandet av ett
slags relativitetsbegrepp kanske inte alltid ger en rättvisande bild av vem som är fattig eftersom det är blir relativt i jämförelse med dem som har det bättre ställt.
Problemet med en sådan definition är att om exempelvis inkomsterna går upp eller att
skatterna sänks (jobbskatteavdragen) för alla löntagare så får ju alla som arbetar ”mer” pengar
över i plånboken varje månad. De som inte arbetar eller har lägre löner får inte samma
nettotillskott i antalet kronor i familjekassan. Om vi sedan därtill lägger att vi har låg inflation,
så ökar per definition inte levnadskostnaderna nämnvärt men i relativitetsteorin innebär det att
fler hamnar under 60 %-gränsen och klassas som fattiga. Detta trots att många av dem
troligen t.o.m. fått behålla en större andel av sin disponibla inkomst i kronor räknat, men
relativt sett mindre jämfört med de som tjänar mer.
Beräkningsmodellen innebär alltså att ingen nödvändigtvis behöver vara fattig om tillräckligt
många har det gott ställt. Efter debatten som Uppdrag Granskning initierade i vintras har både
Rädda Barnen och Majblomman fått kritik för hur de har räknat och har, som en konsekvens
av kritiken, delvis gjort om sina modeller.

Jimmy Baker (M)
Yngve RK Jönsson (M)

Stina Lundgren (M)
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§ 117
Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk
och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) (KS/2012:527)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 157 lämnat ett förslag till beslut.
Aram El Khoury (KD) och Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-22 § 159 en motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar. Motionärerna föreslår ett förbud mot bakgrund av att vart femte
barn i Sverige har övervikt och att barndiabetes ökar. Vidare har barns tandhälsa försämrats. Motionärerna anser att skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att Botkyrka kommun har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och
äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet.
Försäljning av godis förekommer inte på fritidsklubbarna under eftermiddagstid. Inte heller säljs eller tillåts s k energidrycker. Godis, läsk och
snacks säljs dock kvällstid på fritidsgårdarna. Nämnden anser det rimligt att
ungdomar i vissa fall får köpa godis på fritidsgårdarna. Nämnden vill hellre
påverka barn och ungas hälsa genom samtal och eget ansvar.
Utbildningsnämnden bifaller motionen med hänvisning till kommunens
kostpolicy, men avstyrker motionen i den del som rör borttagande av det
begränsade godisutbud som finns inom gymnasieskolans caféverksamhet.
Nämnden anför vidare att godis och snacks inte ska finnas till försäljning
inom grundskolans caféverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-02-19.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-0314.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-03-11 § 19
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Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen, 2013-03-26 § 26.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S) och Youbert Aziz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Kommunstyrelsen
Ärende 157: Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker
i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) (KS/2012:527)
Den ökande konsumtionen av socker i form av läsk och godis är ett växande problem och ett hot mot
såväl tandhälsan som den allmänna hälsan. Under de senaste två decennierna har flera forskarrapporter
visat att socker ökar risk för hjärtsjukdomar. En del forskare hävdar t o m att socker är farligare för
hjärtat än vad fett är.
Vart femte barn i Sverige har övervikt samtidigt som barndiabetes ökar. Vidare har barns tandhälsa
försämrats. Undersökningar visar att feta barn har mer karies samtidigt som övervikt och fetma på sikt
kan leda till allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och astma.
Skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt. Skadeverkningarna av onyttig kost är allmänt
kända och det finns därför inga godtagbara skäl att fortsätta sälja sötsaker i skolans cafeteria, kiosk eller
fritidsgård.
Det är glädjande att Utbildningsnämnden bifaller motionen med hänvisning till kommunens
kostpolicy.
Baserat på ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Botkyrka 2013-09-09

Stefan Dayne(kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

130909-157-Yrk (kd) Förbjud försäljning av godis

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
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§ 118
Svar på motion - Inför mobila team inom hemtjänsten för
människor med demenssjukdom (M) (KS/2013:147)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig till fördel för eget yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 158 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201302-21 § 30 en motion – Inför mobila team inom hemtjänsten för människor
med demenssjukdom. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att införa specialutbildade mobila team riktade mot
personer med demenssjukdom. Motionärerna ser att det idag finns många
med demenssjukdom som bor i eget boende och som skulle vara betjänta av
mobila team med specialistkompetens inom demenssjukdom.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-21 § 49.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden för fram att det under 2012 har bedrivits ett projekt med syfte att
implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom.
Projektet har utbildat demenscoacher på samtliga demensboenden i kommunen. Under 2013 har mål satts att utbilda minst en demenscoach på varje
avdelning. Dessutom har ett mål uttryckts med avsikten att utbilda demenscoacher även inom hemtjänsten. Slutligen har förvaltningen i uppdrag att ta
fram en övergripande demensstrategi.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-09-09
Ärende 158 Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom
Behovet av omvårdnadsplatser för människor med demenssjukdom är stort i Botkyrka.
Även om det nya vård-och omsorgsboendet, Tornet i Norsborg, kommer att kunna erbjuda
bostäder till många demenssjuka personer, så är det fortfarande så att det kommer att vara
många som bor kvar hemma i sitt eget boende.
Det kan de göra i inledningen av sin sjukdom - med hjälp av hemtjänsten. Det är bra att det
har utbildats demenscoacher i kommunen, även till hemtjänstpersonalen. Men vi anser att det
ändå vore bättre med specialutbildade team.
En person med diagnosen demens blir ofta orolig, ibland misstänksam och det är viktigt med
fasta rutiner kring den sjuke. Det kan vara svårt att ha många olika ur personalstyrkan
omkring sig.
Som vi skriver i vår motion är det viktigt att fullt ut arbeta med ett personcentrerat arbetssätt
för de som är demenssjuka.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
att

Jimmy Baker

yrka bifall till motionen
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§ 119
Svar på motion - Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha
arbetskläder (S) (KS/2012:454)
Beslut

Motionen är besvarad.
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen med arbetskläder till hemtjänstpersonalen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 159 lämnat ett förslag till beslut.
Jill Melinder (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25
§ 130 en motion – Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha arbetskläder.
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med de fackliga organisationerna se över möjligheten att införa arbetskläder till personal som jobbar i hemtjänsten.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-02-12 § 14
och kommunledningsförvaltningen har genom HR-chefen yttrat sig 201302-25.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden konstaterar att hemtjänsten sedan sommaren 2012 samråder med
de fackliga organisationerna kring en plan för arbetskläder för personalen
inom hemtjänsten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är arbetskläder bra, men det
medför även ett regelverk kring lokalers utformning i form av omklädningsrum m.m.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger vårdoch omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta planeringen med arbetskläder
till hemtjänstpersonalen. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en
plan för att säkerställa att arbetskläder införs inom äldreomsorgen inför
2014. Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förvaltningens plan.
Yrkanden

Jill Melinder (S) och Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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§ 120
Svar på motion - Nyckelfri hemtjänst (SD) (KS/2012:511)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 160 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201211-22 § 159 en motion – Nyckelfri hemtjänst. Motionären föreslår att nyckelfri hemtjänst införs i kommunen för att skapa trygghet för dem som är beroende av hemtjänsten.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-12 § 24.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att för att öka tryggheten och vetskapen om vem som kommer hem till den enskilde brukaren är en nyckelfri hemtjänst ett bra verktyg.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för att ett projekt
påbörjats med insatsregistrering för att säkerställa insatserna hos brukarna.
Detta projekt kommer att fortgå under första delen av 2013 och ligger som
ett underlag för att förbereda en nyckelfri hemtjänst.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 121
Svar på motion - Bättre inomhusklimat med hjälp av energisparåtgärder (M) (KS/2012:553)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 161 lämnat ett förslag till beslut.
Lennart Lundell (M) och Michael Erikson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Bättre inomhusklimat
med hjälp av energisparåtgärder. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska åläggas att genomföra internutbildningar av kommunens fastighetsförvaltare och driftpersonal kring att hantera och optimalt
ställa in olika ventilationsanläggningar och att i ett första steg prioritera ca
femton förskolor och skolor där det finns stor potential att minska energiförbrukningen samt årligen genomföra uppföljningar för skolorna.
Tekniska nämnden har 2013-03-11 § 12 yttrat sig över motionen.
Motivering

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Sedan några år
tillbaka finns investeringsmedel avsatta för åtgärder inom ventilations- och
energiområdet. Prioritering bör ske utifrån störst besparingspotential oavsett
vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Tekniska nämnden anför vidare att
fastighetsenheten har kompetens inom styr- och reglerteknik samt energisparande/driftoptimering. Fortbildning av personal sker kontinuerligt.
Yrkande

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 122
Svar på motion - Energibesparande i kommunala lokaler,
inomhus- och utomhusanläggningar (M) (KS/2013:149)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 162 lämnat ett förslag till beslut.
Lennart Lundell m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 en motion - Energibesparande i kommunala lokaler, inomhus- och utomhusanläggningar. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se till att belysning och annan drift i/på inomoch utomhusanläggningar anpassas efter årstidernas olika behov samt att
man vid planering av nya utomhusanläggningar förlägger dessa i anknytning
till befintliga inomhusanläggningar för att på så sätt få samverkande effekter
som spar energi.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-21 § 53
och tekniska nämnden har yttrat sig 2013-06-10 § 46.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Anpassning av tidsinställningen på utomhusbelysning är något som görs sedan
lång tid tillbaka. Få ytterligare effektiviseringar kan göras. Att bygga energieffektivt och samordna olika funktioner med varandra är också något som
sker sedan ett antal år.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Nämnden anför
att samhällsbyggnadsförvaltningen genomför åtgärder varje år för att minska
energibehovet i de förvaltade anläggningarna. Nämnden jobbar med att i
största utsträckning införa automatiska system för exempelvis hantering av
belysning. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns planer på att kunna
utnyttja överskottsenergi från idrottsanläggningarna. I varje anläggningsprojekt ska lokaliseringen av anläggningen övervägas för att kunna få bästa
lösning så att kommunens energibehov minskar.
Yrkanden

Dan Gahnström (MP) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lennart Lundell (M) och Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 123
Svar på medborgarförslag - Bättre möjligheter att säga tack
(KS/2013:43)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att införa
möjligheter att säga/skriva tack via kommunens hemsida i enlighet med förslagsställarens önskan.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 163 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett medborgarförslag – Bättre möjligheter att säga tack. Förslagsställaren saknar
möjlighet att säga tack när arbeten utförts efter felanmälan. Kommunens
hemsida borde tillhandahålla en sådan funktion.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget i en
tjänsteskrivelse 2013-05-02.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det
på ett enkelt sätt ska kunna lämnas en kommentar/synpunkt om arbete som
utförts efter medborgares felanmälan, inte minst av skälet att det är viktigt
för kommunen att få återkoppling på utfört arbete.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 124
Svar på medborgarförslag - Gör det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär (KS/2012:394)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att göra det
möjligt att bifoga bilagor till webbformulär.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-09-09 § 164 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2012-09-27 § 116 ett medborgarförslag - gör
det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över förslaget 2013-05-02.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen instämmer med medborgarförslaget att det
ska vara möjligt att bifoga bilagor till webbformulär och att det därmed
skulle förbättra funktionaliteten för medborgarförslag och felanmälan.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 125
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Förvaltningsrätten avslår Botkyrka ridsällskaps begäran om förlängd tidsfrist, dnr KS/2012:249
- Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd av Förvaltningsrättens beslut att avslå Botkyrka ridsällskaps begäran om förlängd tidsfrist,
dnr KS/2012:249
- Revisionsskrivelse – Pensionsmedelsförvaltning, dnr KS/2013:387
- Revisionsskrivelse - Reglemente för budgetansvar och intern kontroll,
dnr KS/2013:388
- Revisionsskrivelse - Granskning av investeringsprojekt, dnr KS/2013:389
- Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen – Ali Khan (S), ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Johanna Bruto Westman (S), dnr KS/2013:19
- Rapport över ej verkställda beslut – socialnämnden kv 1 och 2,
dnr KS/2013:14
Svar på medborgarförslag

- Lekpark vid förskolan Violen, dnr KS/2012:236
Beslut: Besvarat
- Stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen, dnr KS/2012:239
Beslut: Besvarat
- Trafikljus vid två övergångsställen i Bremora, dnr KS/2012:381
Beslut: Besvarat
- Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge, dnr KS/2012:421
Beslut: Besvarat
- Rusta upp flaggplan, dnr KS/2012:459
Beslut: Bifall
- Dikning av skogsväg, dnr KS/2012:484
Beslut: Besvarat
- Belysning på gamla Götalandsvägen, dnr KS/2012:485
Beslut: Avslag
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- Förbättra gatubelysningen i korsningen Malmsjövägen – Grens väg i
Uttran, dnr KS/2012:530
Beslut: Avslag
- Förbättra belysningen på gångvägen mellan Solskensvägen och Nyängsvägen i Tullinge; dnr KS/2012:531
Beslut: Bifall
- Byt ut alla infarts- och utfartsskyltar vid kommungränsen,
dnr KS/2012:532
Beslut: Besvarat
- Förbättra belysningen vid övergångsstället över Huddingevägen utanför
DeLaval, dnr KS/2012:534
Beslut: Besvarat
- Gör en kontroll av snöröjningen, dnr KS/2012:574
Beslut: Besvarat
- Infartsparkeringar i anslutning till vissa busshållsplatser, dnr KS/2013:37
Beslut: Besvarat
- Möjlighet för äldre med flera att ta ett varmt bad, dnr KS/2013:57
Beslut: Besvarat
- Förbättra för fotgängare att nå signalknapp vid övergångsställe vintertid,
dnr KS/2013:65
Beslut: Avslag
- Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen, dnr KS/2013:70
Beslut: Avslag
- Bygg en inomhushall för Agility, dnr KS/2013:121
Beslut: Avslag
- Nya rutiner vid snöplogning av vägar, dnr KS/2013:197
Beslut: Besvarat
- Vägskylt till Forvägen vid utgången från tunnelbanestationen i Fittja,
dnr KS/2013:267
Beslut: Bifall
Årsstämmor

- SRV återvinning AB
- Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag, SYVAB
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§ 126
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelser har inkommit:
Nooshi Dadgostar (V):
- ersättare i utbildningsnämnden
- ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
- ersättare i kommunfullmäktige
- ledamot i AB Botkyrkabyggen
- ledamot i AB Alfågeln
- ledamot i Förbandet 2 AB
Liv Almstedt (MP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Oskar Nederström (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Bekir Uzunel (V), ledamot och ordförande i dialogforum Fittja
Martin Hall (FP), ledamot i dialogforum Hallunda – Norsborg
Ann-Marie Friström (MP) (tidigare Ogalde Rodriguez):
- suppleant i AB Botkyrkabyggen
- suppleant i AB Alfågeln
- suppleant i Förbandet 2 AB
- ledamot i dialogforum Tumba – Storvreten
Yusuf Erdogan (S), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Tobias Ginman (S), ersättare i valnämnden
Leif Hedström (MP), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Guillermo Ferrada (S), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Lars Hansson (TUP), ledamot i tekniska nämnden
Annika Hiltunen (M), ersättare i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos Länsstyrelsen
om ny sammanräkning efter Nooshi Dadgostar (V)
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Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Helena Bengtsson (M)
Solveig Nilsson (M)
Bernströmsvägen 39
146 38 Tullinge
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Leif Hedström (MP)
Rebecca Leven (MP)
Tullingebergsvägen 12A
146 45 Tullinge
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Liv Almstedt (MP)
Leif Hedström (MP)
Kamomillvägen 7
145 74 Norsborg
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2015-06-30
Suppleant efter Ann-Marie Friström (MP) (tidigare Ogalde Rodriguez)
Esabelle Dingizian (MP)
Skogshemsvägen 18
146 36 Tullinge
AB ALFÅGELN t o m 2015-06-30
Suppleant efter Ann-Marie Friström (MP) (tidigare Ogalde Rodriguez)
Esabelle Dingizian (MP)
Skogshemsvägen 18
146 36 Tullinge
FÖRBANDET 2 AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Ann-Marie Friström (MP) (tidigare Ogalde Rodriguez)
Esabelle Dingizian (MP)
Skogshemsvägen 18
146 36 Tullinge
DIALOGFORUM TUMBA – STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Ann-Marie Friström (MP) (tidigare Ogalde Rodriguez)
Christel Kraupp (MP)
Rådjursvägen 53
147 34 Tumba
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Mikael Sundh (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Martin Hall (FP)
Ewa Fährlin (FP)
Krumvägen 12
146 54 Tullinge
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Lars Hansson (TUP)
Sture Nordberg (TUP)
Tullinge Strand 28B
146 40 Tullinge
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Kurt Trogen (S)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Nooshi Dadgostar (V)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
AB ALFÅGELN t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2015-06-30
Ledamot efter Nooshi Dadgostar (V)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Oskar Nederström (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Bekir Uzunel (V)
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DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Martin Hall (FP)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Yusuf Erdogan (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tobias Ginman (S)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Guillermo Ferrada (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Annika Hiltunen (M)
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§ 127
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till respektive ordförande att besvaras vid
kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till utbildningsnämndens ordförande

- Att röka vattenpipa – lika farligt som cigaretter (M), dnr KS/2013:428
Till kommunstyrelsens ordförande

- Belastningsregistret (M), dnr KS/2013:517
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§ 128
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:
- Skapa en trevligare miljö för besökare till Folkets hus och gående mellan
Norsborg och Hallunda, dnr KS/2013:408
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Busslinje som går genom hela Tullinge istället för att ha uppdelat i södra
och norra delen, dnr KS/2013:414
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Omvandla Storvretsbadet till ett äventyrsbad, dnr KS/2013:444
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Asfaltera en gång- och cykelväg mellan Södertälje och Vårsta,
dnr KS/2013:447
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förändra hastighetsgränser runt skolor och daghem som är stängda under
sommaruppehåll, dnr KS/2013:454
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Gör om Kassmyra grustag till hundrastområde, dnr KS/2013:455
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Koppla ihop grusvägen Travbanan, Skäcklinge med Lidaspåren,
dnr KS/2013:456
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Det behövs en riktigt omfattande uppsnyggning i Norsborgs centrum,
dnr KS/2013:459
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Röja av och städa sjön Aspens stränder, dnr KS/2013:460
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Konstgräs på fotbollsplanen vid Parkhemsskolan,, dnr KS/2013:461
Besvaras av kommunfullmäktige tillsammans med tidigare liknande förslag
KS/2012:68
- Placera hastighetsskyltar på Rullstensvägen i Tullinge, dnr KS/2013:469
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- Sänk hastigheten till 30, Plommonvägen fram till rondellen vid södra
Parkhemsvägen i Tullinge, dnr KS/2013:470
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Lekplats för de lite äldre barnen, Tullinge, dnr KS/2013:475
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Rensa upp och lägg grus på gångväg i Tullinge, dnr KS/2013:476
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Tillåt skolavslutning i kyrkan, dnr KS/2013:477
Besvaras av utbildningsnämnden
- Bättre och tydligare farthinder i hela Riksten, dnr KS/2013:479
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Elljusspår i skogen mellan Björkhaga skola och Rödstu hage idrottsplats,
dnr KS/2013:480
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden
- Anlägg en riktig lekpark för funktionshindrade, dnr KS/2013:481
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt folkhälsokommittén.
- Ändra kommun- och ortsnamn, dnr KS/2013:487
Förslaget avvisas. Kommunnamn är en fråga för regeringen.
- Hedra Carola Häggkvist, dnr KS/2013:488
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
- Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att
bygga hyreslägenheter, dnr KS/2013:489
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Krafttag för giftfri förskola, dnr KS/2013:490
Besvaras av utbildningsnämnden
- Ploga en bana för skridskoåkning på Tullingesjön, dnr KS/2013:491
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer,
dnr KS/2013:502
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
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§ 129
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Slå samman Tekniska nämnden med Miljö- och hälsoskyddsnämnden (M),
dnr KS/2013:516
- Lyft fram X-et! (M), dnr KS/2013:518
- Lokalcontroller (M), dnr KS/2013:519
- Utökad kollektivtrafik till Riksten (TUP), dnr KS/2013:529
- Rusta upp infarten till Botkyrka Hantverksby (TUP), dnr KS/2013:530
- Separera myndighetsutövning och verkställande av beslut (TUP),
dnr KS/2013:531
- Värna Ulfbergsgården genom skydd i ny detaljplan (TUP), dnr
KS/2013:532
- Inför pedagogiskt pris i Botkyrka (FP), dnr KS/2013:540
- Låt en oberoende jury bestämma över kommunens stipendier (FP),
dnr KS/2013:541
- Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftsstad och Lida (FP),
dnr KS/2013:542
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M
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Gabriel Melki S
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S
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Serkan Köse

S

X
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Jens Sjöström S

X
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Jill Melinder

X
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S

Inga-Lill Strömqvist S § 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
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Hamza Bal S § 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115
Inga-Lill Strömqvist S § 116,
123, 124, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128,
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Ebba Östlin

S

Lars Schou

S

X
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Arzu Alan

S

X
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S

Aydan-Sedef Özkan S § 107,
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126, 127, 128, 129

Adnan Issa

S

Sikander Butt S § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Christina
Zedell

S

Peter Nyberg

X

17:32 20:33

Vakanta ärenden

Mattias
Gökinan

S

X

17:32 20:33
Björn Pettersson S § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Maria Gawell
S
Skog

Youbert Aziz S

X

17:32 20:33

Diana
Hildingsson

X

17:32 20:33

S

Berit Larsson S § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Jean-Pierre
Zune

S

Taina Virta

S

X

17:32 20:33

Bo Johansson S

X

17:32 20:33

Maria
Mendoza

X

17:32 20:33

X

17:32 20:33

Robert
Rasmussen

S

S

Nils Andersson S § 115, 116,
123, 124, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128,
129

Anna
Gestblom
Bottner

S

Shafqat Khatana S § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Anders
Arneson

S

Daniel Mwaura Njuguna S §
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 123, 124

Edip Noyan

M

Anders
Peterson

M

Jimmy Baker

M

X

17:32 20:33

Stefan Löfstad M § 112, 113,
114, 115, 116, 123, 124, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129
Lennart Lauberg M § 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 123, 124, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129

X

17:32 -

117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 125,
126, 127, 128, 129

20:33
Petja
Svensson

M

X

17:32 20:23

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:20 20:33

Dragan Tomic M

X

17:32 20:33

Lennart
Lundell

M

X

17:32 20:23

Christina
Tibblin

M

X

17:32 20:33

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:32 20:33

Kia Hjelte

M

X

17:32 19:59

Mattias
Franzén

M

X

17:32 20:33

Natalia
Wrighed

Stefan Löfstad M § 107, 108,
109, 110, 111

122, 125, 126, 127,
128, 129

Lars Robin M § 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128,
129

Stina Lundgren M § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

M

107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126,
127, 128, 129

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:32 20:33

Therese Lind

TUP X

17:32 20:33

Anders
Thorén

TUP X

17:32 20:33

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:32 20:33

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:32 20:33

Deniz Bulduk MP X

17:32 20:33

Bayram

17:32 -

MP X

122, 125, 126, 127,
128, 129

Uludag

20:33

Bosse Olsson MP X

17:34 20:33

Dan
Gahnström

MP X

17:32 20:33

Bekir Uzunel

V

X

17:32 20:33

Haider Raja

V

X

17:32 20:33

Mats
Einarsson

V

X

17:32 20:33

Anna Herdy

Ronnie Anderson V § 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 123, 124, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129

V

Karin Pilsäter FP

X

17:32 20:33
Benny Ferdinandsson FP §
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114
Helene Wåhleman FP § 115,
116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127,
128, 129

Stig Bjernerup FP

Lars
Johansson

FP

X

17:32 20:33

Robert
Stenkvist

SD

X

17:32 20:33

Östen
Granberg

SD

X

17:32 20:33

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

Stefan Dayne

KD

107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126,
127, 128, 129
17:35 20:33
Miriam Bengtsson KD § 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
123, 124, 117, 118, 119, 120, 107, 108, 109
121, 122, 125, 126, 127, 128,
129

BP

Nils Junker BP § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Lena Karlsson BP

Sandra Foltas BP § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Ulla
Ludvigsson

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2013-09-26
Sammanträdestid: 2013-09-26 17:32:27 - 2013-09-26 20:33:39
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för
X

17:32 20:33

Jens Sjöström S § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115
Ebba Östlin S § 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

S

X

17:32 18:48

Ebba Östlin S § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115

S

X

17:32 20:33

Peter Nyberg S § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

X

17:32 20:33

Adnan Issa S § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128, 129
Maria Gawell Skog S § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Inga-Lill
Strömqvist

S

Hamza Bal
Aydan-Sedef
Özkan
Sikander Butt

S

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:32 20:33

Berit Larsson

S

X

17:32 20:33

Jean-Pierre Zune S § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Shafqat Khatana

S

X

17:32 20:33

Anna Gestblom Bottner S § 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:32 19:23

Anders Arneson S § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124

Siv Persson
Trogen

S

Nils Andersson

S

X

17:32 20:33

Robert Rasmussen S § 115, 116, 123, 124, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Ali Khan

S

Lennart Lauberg

M

X

17:32 20:33

Anders Peterson M § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

X

17:32 20:33

Catarina Ekeståhl M § 107, 108, 109, 110, 111
Edip Noyan M § 112, 113, 114, 115, 116, 123,
124, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127,
128, 129

X

17:32 -

Natalia Wrighed M § 107, 108, 109, 110, 111,

Stefan Löfstad

M

Leif Wirmark

M

Stina Lundgren

M

20:33

112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

X

17:32 20:33

Kia Hjelte M § 119, 120, 121, 122, 125, 126,
127, 128, 129

Michael Erikson

M

Lars Robin

M

Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP

Isak Betsimon

MP X

17:41 20:33

Elisabeth
Nobuoka Nordin

MP X

17:38 20:33

Nooshi Dadgostar V
Ronnie Anderson V

X

17:32 20:33

Anna Herdy V § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:34 18:47

Stig Bjernerup FP § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114

Helene
Wåhleman

FP

X

17:32 20:33

Stig Bjernerup FP § 115, 116, 123, 124, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

Miriam
Bengtsson

KD X

17:52 20:33

Stefan Dayne KD § 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 123, 124, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 127, 128, 129

Yusuf Aydin

KD X

19:19 20:33

Nils Junker

BP

X

17:32 20:33

Ulla Ludvigsson BP § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

Sandra Foltas

BP

X

17:32 20:33

Lena Karlsson BP § 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129

