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§ 20
Svar på interpellation - Simskolor (M) (KS/2012:448)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Petja Svensson (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-1025 § 135 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande – Simskolor.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan (S) besvarar interpellationen.

2[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 21
Svar på interpellation - Angående upphandlad schemaläggningsprocess (TUP) (KS/2013:4)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201301-24 § 18 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande –
Angående upphandlad schemaläggningsprocess.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar interpellationen.
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§ 22
Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård
(KS/2012:401)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ytterligare investeringsmedel på 11,6 miljoner kronor för iordningsställandet av lokaler för Alby fritidsgård vid Albyvägen 7, enligt lokalprogrammet 2012-02-29. 10,6 miljoner kronor avser
fastighetskostnader och 1,0 miljoner kronor avser inventarier. De ökade investeringsmedlen finansieras genom ökad upplåning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 29 lämnat ett förslag till beslut.
2008 revs Albyskolan där Alby fritidsgård hade lokaler. Sedan dess har fritidsgården varit tillfälligt inhyst i Kvarnhagsskolan. I samband med rivningen gav kommunstyrelsen ett uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att
skapa nya lokaler för fritidsgården. Förvaltningen har arbetat tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta lämpliga permanenta lokaler. Flera alternativ har diskuterats, men det har funnits praktiska hinder till
flera av alternativen. Parallellt har man haft dialoger med ungdomar i Alby
samt samverkan med Alby områdesgrupp.
Under 2011-12 har förvaltningarna tillsammans identifierat Albyvägen 7
som lämpliga lokaler och en projektering har inletts. Lokalerna på Albyvägen 7 är större än vad man letade efter och det har öppnat upp för möjligheten att skapa en bredare verksamhet som inbegriper både föreningslokaler
och verksamhet för unga vuxna vid sidan av fritidsgården. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att verksamhet för unga vuxna ska utvecklas i
Alby, även arbetsgruppen för Alby fritidsgård och Alby områdesgrupp stödjer förslaget på en utökad verksamhet.
För att kunna verkställa ombyggnaden av Albyvägen 7 för fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna begär kultur- och fritidsnämnden ytterligare 11,6 miljoner kronor i investeringsmedel som komplement till de 19,0 miljoner kronor som redan avsatts. Nämnden vill också
tydliggöra att man behöver ökad driftsram på 1,35 miljoner kronor från och
med 2014 för att hantera de ökade fastighetskostnaderna. Därtill kommer
ökad driftsram på 1,4 miljoner kronor för att bedriva verksamheten för unga
vuxna. Dessa behov av ökad driftsram kommer kultur- och fritidsnämnden
att ta upp i Framåtsikt 2014-2017 och det är viktigt att dessa behov prioriteras.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-23.
Yrkande

Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Särskilt yttrande

Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2013-02-04
Ärende 29

Begäran om investeringsmedel, Alby fritidsgård (KS/2012:401)

Vi delar uppfattningen att en fritidsgård måste till i Alby C. Vi har dock några
frågetecken vi vill lyfta inför att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige den 21/2.
Vi anser inte att det framgår tillräckligt tydligt vad de ytterligare investeringsmedlen
på 11,6 Mkr ska användas till. Dessa bör specificeras ytterligare, annat än att
lokalerna ska bli större, från 600-700 kvm till nu ca 1 150 kvm. Som förslaget ligger
nu saknas specificeringar av vad varje tillägg från ursprungsförslaget uppskattas
kosta.
Vi vill även veta om det finns några höjda arkitektoniska ambitioner som ligger
bakom tilläggsäskandet, samt hur dessa i sådant fall ter sig.
Vi har tidigare påtalat vår skepsis mot att blanda yngre ungdomar, med s.k. ”unga
vuxna”. Vi moderater ser olika åtaganden för de som är under nitton år och de som är
över nitton år. För den senare gruppen ser vi det som viktigast att åtgärder sätts in,
samt verksamheter för att förverkliga detta finns på plats, för att få in gruppen i
antingen studier eller någon form av sysselsättning. Vi vill därför understryka vikten
av att man i processen med Alby fritidsgård fortsätter att gå i den riktning som
skisseras upp i ordförandeförslaget.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Christina Lundgren
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§ 23
Verksamhetsplan med internbudget (KS/2012:559)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att 775 000 kronor omfördelas från vårdoch omsorgsnämnden till kommunstyrelsen avseende kommunens tillgänglighetssamordnare.
Kommunfullmäktige omfördelar 1 245 000 kronor i enlighet med det förslag som kommunledningsförvaltningen redovisat.
Kommunstyrelsens beslut i ärendet

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan med kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen, samt internbudget för 2013.
Kommunstyrelsen omfördelar 200 000 kronor till valnämnden från anslaget
för oförutsedda behov i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 30 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
med 13 kompletterande åtaganden för kommunstyrelsen samt internbudget
för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens verksamhetsområden 2013.
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som Ettårsplan 2013 innehåller. Budgetförslaget omsluter 251,3 miljoner kronor, vilket är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 2013. I det
nuvarande förslaget finns dock en underfinansiering på 1 950 000 kronor
som förvaltningens ledningsgrupp genom olika förslag ska åtgärda.
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med den nya organisationen är det inte i alla delar möjligt att jämföra budgetsiffrorna för 2012 och
2013.
Som en del av omorganisationen har man beslutat att kommunens tillgänglighetsarbete personalmässigt ska överföras från vård- och omsorgsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Det innebär att 775 000 kronor
ska överföras mellan de berörda förvaltningarna.
I anslutning till arbetet med förvaltningens ettårsplan har två frågor diskuterats med den politiska ledningen som inte beaktades i ettårsplanen för 2013.
Det första avser förberedelser inför 2014 års val. Här föreslås att valnämnden får ett utökat anslag på 200 000 kronor för detta arbete.
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Som en del i budgetförslaget föreslås att det avkastningskrav som fanns på
den gamla serviceförvaltningen sänks med 1 245 000 kronor för kommunens städverksamhet. Bakgrunden är att man inom städservice bedrivit ett
omfattande effektiviseringsarbete under 2011/12. Detta kommer nu att resultera i en sänkning av priserna för 2013 och därmed lägre priser för de
som köper städtjänsterna. Mot den bakgrunden bör de berörda nämndernas
budgetramar sänkas med 1 245 000 kronor samtidigt som avkastningskravet
för den nya kommunledningsförvaltningen sänks med motsvarande belopp.
Fördelningen mellan de berörda förvaltningarna framgår av bilaga 1 till
tjänsteskrivelsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-09 med tillhörande bilaga 2013-01-09.
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§ 24
Fördelning av politiska resurser (M) (KS/2012:492)
Beslut

Det förstärkta arvodet motsvarande 80 procent av en kommunalrådslön för
2:e vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden tillika ersättare i kommunstyrelsen som anges i kommunfullmäktiges beslut 2011-11-24, § 180,
ska upphöra 2013-02-28.
Från och med 2013-03-01 ska medel som frigörs istället fördelas enligt följande:
Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden tillika ledamot i vård- och omsorgsnämndens utskott får en utökning av sitt arvode
från vård- och omsorgsnämnden motsvarande ytterligare 16 procent av en
kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Kia Hjelte ska utföra i
egenskap av 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden tillika ledamot i vård- och omsorgsnämndens utskott. Detta innebär att Kia Hjelte totalt
får en förstärkning motsvarande 33,5 procent av en kommunalrådslön från
och med 2013-03-01 eftersom hon sedan tidigare uppburit 17,5 procent.
Yngve RK Jönsson (M), 2:e vice ordförande i socialnämnden tillika 2:e vice
ordförande i barn- och familjerättsutskottet tillika ersättare i kommunstyrelsen får en utökning av sitt arvode från kommunstyrelsen motsvarande 33
procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Yngve RK
Jönsson ska utföra i egenskap av 2:e vice ordförande i socialnämnden tillika
2:e vice ordförande i barn- och familjerättsutskottet tillika ersättare i kommunstyrelsen.
Christina Lundgren (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden tillika
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
valnämnden får en utökning av sitt arvode från utbildningsnämnden motsvarande ytterligare 6 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det
arbete Christina Lundgren ska utföra i egenskap av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden tillika ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i valnämnden. Detta innebär att Christina Lundgren totalt får en förstärkning motsvarande 23,5 procent av en kommunalrådslön från och med 2013-03-01 eftersom hon sedan tidigare uppburit 17,5
procent.
Anna-Marie Carlsson (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige tillika
ledamot i dialogforum Tullinge samt ledamot i kommunfullmäktiges valberedning får ett arvode motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete Anna-Marie Carlsson ska utföra i egenskap av
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot i dialogforum Tullinge samt ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
Patrik Forslund (M), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får ett arvode motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Ar-
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vodet kopplas till det arbete Patrik Forslund ska utföra i egenskap av ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Maxwell Mandela (FP), ledamot i demokratiberedningen får ett arvode med
5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som
Maxwell Mandela ska utföra i egenskap av ledamot i demokratiberedningen.
Stefan Dayne (KD), ledamot i kommunstyrelsen får en förstärkning av sitt
arvode från kommunstyrelsen motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som Stefan Dayne ska utföra i egenskap
av ledamot i kommunstyrelsen.
Sandy Lind (TUP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden får ett arvode
motsvarande 5 procent av en kommunalrådslön. Arvodet kopplas till det arbete som Sandy Lind ska utföra i egenskap av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Protokollsanteckning

Anders Peterson (M) och Ulla Ludvigsson (BP) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 31 lämnat ett förslag till beslut.
Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Petja Svensson (M) har i egenskap av 2:e vice ordförande i
kultur- och fritidsnämnden tillika ersättare i kommunstyrelsen uppburit 0,8
heltidsresurser, dvs. motsvarande 80 procent av en kommunalrådslön. Förslaget innebär att Petja Svensson fr.o.m. 2013-03-01 inte längre ska uppbära
dessa resurser. De frigjorda medlen ska istället omfördelas enligt förslaget
ovan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-01-18.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson (BP) avger ett särskilt yttrande, bilaga.

9[23]

bp
BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2013-02-21

§
Fördelning av politiska resurser (M) (KS/2012:492)
Då det finns en del oklarheter beträffande regelverket om fördelning av politiska resurser och att
eventuella åtgärder för förtydligande kan komma inför nästa mandatperiod vill vi i
Botkyrkapartiet meddela att vi inte deltar i dagens beslut i rubricerat ärende.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906
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§ 25
Svar på medborgarförslag - Ge tillstånd för offentligt böneutrop (KS/2012:16)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 32 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter slår fast att meddelanden riktade till allmänheten med högtalaranläggning är en tillståndspliktig verksamhet. Det är därmed polisens uppgift att ta ställning till böneutrop från Fittjamoskén.
Kommunstyrelsen konstaterar att skyddsbestämmelsen i detaljplanen för
moskén som inte tillåter böneutrop saknar stöd i gällande lagstiftning.
Med anledning av det föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2012-01-26 § 11 ett medborgarförslag – ge tillstånd för offentliga böneutrop. Förslagsställaren föreslår:
• att varje fredag i samband med fredagsbönen ge tillstånd för offentligt böneutrop.
• att första fredagen i varje månad ge tillstånd för offentligt böneutrop.
• att ge tillstånd till två offentliga böneutrop per år.
Offentligt böneutrop innebär att man kallar alla till bönen på arabiska genom ett rop som även kan höras utomhus inom ett begränsat område. Böneutropet varar i ca 1-2 minuter.
Om första att-satsen bifalls föreslår förslagsställaren att man inte behöver ta
ställning till att-sats nr 2 och 3. Om första att-satsen avslås ska man ta ställning till att-sats nr 2 och 3.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget
2012-09-17, § 37, samhällsbyggnadsnämnden 2012-09-25, § 213.
Nämndernas yttranden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat. Nämnden ser inte böneutrop som något störande ljud så länge det
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ligger under riktvärdena för buller, men då frågan inte faller under nämndens ansvarsområde hänvisar nämnden till polismyndigheten. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att den lokala ordningsföreskriften bör ses över
så att böneutrop inte kräver polistillstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Nämnden gör bedömningen att skyddsbestämmelsen ”m” i gällande detaljplan från 1994 för kvarteret Teglet (56-30) som lyder att böneutrop inte
får göras är en nullitet dvs. den är utan verkan eftersom bestämmelsen bedöms sakna stöd i gällande lagstiftning. En ändring av bestämmelsen kan
göras med ett enkelt planförfarande. Vidare ställer sig nämnden tveksam till
att böneutrop är en tillståndspliktig verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning

I enlighet med 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) har kommuner möjlighet att meddela lokala föreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Botkyrka kommun har använt sig av den möjligheten genom ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun”.
Av 11 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun
framgår att ”Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller
liknande utan tillstånd av polismyndigheten”. Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning faller böneutrop med högtalare inom definitionen
för denna paragraf och är därmed tillståndspliktig verksamhet. Beslut om
tillstånd fattas således av polismyndigheten.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att
göra ändringar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Botkyrka
kommun. Att helt ta bort den aktuella paragrafen är inte att rekommendera
eftersom det skulle öppna upp för spridning av budskap utan tillstånd från
polismyndigheten. Att ändra 11 § så att böneutrop undantas från kravet på
tillstånd från polismyndigheten är inte heller lämpligt, eftersom detta skulle
innebära att böneutrop särbehandlas i förhållande till andra budskap och
åsiktsyttringar.
Därmed delar kommunledningsförvaltningen inte miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning att den lokala ordningsföreskriften bör ses över.
Kommunledningsförvaltningen delar dock miljö- och hälsoskyddsnämndens
bedömning när det gäller att böneutrop inte är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utifrån reglerna i miljöbalken.
Dialog med Botkyrkaborna

Frågan om böneutrop har förutom den juridiska aspekten också en demokrati- och medborgaraspekt. Under november-december 2012 har kommunen tagit initiativ till samtal med medborgarna i form av tre fokusgrupper.
Dialogen har handlat om religionens plats i det offentliga rummet.
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Resultaten från fokusgrupperna visar på att detta är en fråga som kommunen
bör arbeta med både på kort och på lång sikt. De medborgare som medverkat i fokusgrupperna efterfrågar en bredare dialog, som involverar fler Botkyrkabor och fler infallsvinklar. Under 2013 bör dialogen om religionens
plats i det offentliga rummet breddas. Syftet är att öka förståelsen så att både
troende och icke-troende medborgare ska känna sig trygga och respekterade
i sitt livsval och sin identitet och tryggt kunna utöva sin religion. Rätten att
bli erkänd och att få känna sig som en del av samhällsgemenskapen med bibehållen identitet är en av de mest betydande handlingsvägarna i Botkyrkas
interkulturella strategi. Dialogen om religionens plats i det offentliga rummet är en viktig del av arbetet för ett interkulturellt Botkyrka.
Yrkanden

Jens Sjöström (S), Jimmy Baker (M), Mats Einarsson (V), Karin Pilsäter
(FP), Serkan Köse (S), Ulla-B. Ludvigsson (BP), Deniz Bulduk (MP), Isak
Betsimon (MP), Anders Thorén (TUP), Stefan Dayne (KD), Peter Nyberg
(S), Robert Rasmussen (S) och Jean-Pierre Zune (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett avslagsyrkande, bilaga. Robert Stenkvist
(SD) och Therese Kanervainen (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet från Östen Granberg (SD) och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande tilläggsyrkandet från Stefan Dayne (KD) under proposition och finnar ett kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende: 25 Svar på medborgarförslag - Ge tillstånd för offentligt böneutrop
Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen. Det innebär att alla människor ska ges rätten att bekänna
och utöva sin religion. Friheten att utöva sin religiösa tro får dock aldrig medföra att man i trons namn
kränker andra människor. Trossamfunden tillhör det civila samhället, som i sin tur är ett resultat av
enskilda människors och gruppers initiativ.
Kristdemokraterna anser att kyrkor och andra religiösa samfund ska ges goda möjligheter att verka och
utvecklas i frihet utan statlig styrning och i enlighet med sin särart.
I enlighet med 11 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun är böneutrop en
tillståndspliktig verksamhet och beslut om tillstånd således fattas av polismyndigheten. Vi
kristdemokrater har i vårt yrkande i Samhällsbyggnadsnämnden (2012-09-25) framhållit att detta är ett
ordningsärende och inte är ett ärende för politiskt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Det är glädjande att Kommunstyrelsen också, efter yttranden från Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöoch skyddsnämnden och Kommunledningsförvaltningen samt dialog med Botkyrkaborna, delar vår
uppfattning i frågan och vi ställer oss således bakom förslaget till beslut. Samtidigt saknar vi beslutet
om förnyelse av detaljplanen ang. skyddsbestämmelsen ”m” i gällande detaljplan från 1994 för
kvarteret Teglet (56-30) som lyder att böneutrop inte får göras och att samhällsbyggnadsnämndens
bedömning är en nullitet dvs. den är utan verkan eftersom bestämmelsen bedöms sakna stöd i gällande
lagstiftning.
Baserat på ovanstående yrkar vi
•

att kommunfullmäktige ger uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden att omarbeta detaljplanen
för att skyddsbestämmelse ”m” upphävs och därmed få en detaljplan i överensstämmelse med
verklighet..

Stefan Dayne (kd)
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Kommunfullmäktige
Ärande: KS/2012:16

2013-02-05
Yrkande

På Kommunfullmäktige i 2012-01-26 inkom ett medborgarförslag om att
tillåta böneutrop i Fittja Moskén från Islamiska kulturföreningen och Ismal
Okur.
Medborgarförslaget innehöll tre alternativ
1. Att varje fredag i samband med fredagsbönen ge tillstånd för offentligt
böneutrop
2. Att första fredagen i varje månad ge tillstånd för offentligt böneutrop.
3. Att ge tillstånd till 2 offentligt böneutrop/år.

Sverigedemokraterna ser med stor oro på att böneutrop skulle tillåtas i Fittja
Moské. Böneutrop är en form av religiös propaganda i det offentliga rummet
och har ingen historisk hävd i vårt land.
Sverigedemokraterna anser därför att böneutrop inte hör hemma i det
svenska kulturarvet och kan inte jämföras med Svenska kyrkans
klockringning som har en tusenårig tradition.
Förslag till beslut:
Att

medborgarförslaget avslås.

Östen Granberg, Theresé Kanervainen, Robert Stenkvist

bp
BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2013-02-21

§
Svar på medborgarförslag – Ge tillstånd för offentligt böneutrop (KS/2012:16)
Vi i Botkyrkapartiet ställer oss bakom förslaget till beslut detta ärende.
Vad som framkommer i de lokala ordningsföreskrifterna för Botkyrka anser vi ska följas, men
dock bör man kanske ta fram eller ställa frågan huruvida intilliggande kommun Huddinge ska få
möjlighet att yttra sig i denna fråga.
Fittjamoskén ligger vid Fittjaviken och på andra sidan ligger Huddinges bebyggelse med många
lägenheter, således är det endast viken som skiljer dessa områden åt.
Av erfarenhet känner vi till att vatten har en stor förmåga att leda ljud och i detta fall kan risken
uppstå att främmande ljud blir en olägenhet och upplevs som störande i bostadsområdena.
Huruvida polismyndigheten eller Botkyrka kommun eller båda dessa myndigheter skall ställa en
förfrågan till Huddinge kommun bör därför övervägas i syfte att minimera misstolkningar av de
lokala ordningsföreskrifterna i de båda kommunerna längre fram.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 26
Svar på motion - Folkomröstning angående böneutrop i
moskén i Fittja (SD) (KS/2012:507)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall
till motionen.
Ärendet

Östen Granberg m fl (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-11-22 § 159 en motion – Folkomröstning angående böneutrop i moskén i Fittja. Motionärerna anser bland annat att böneutrop strider mot svensk
tradition och kultur och att frågan är av sådan omvälvande natur att Botkyrkaborna ska få möjlighet att avgöra frågan genom folkomröstning.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 33 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt gällande detaljplan från 1994 för Kvarteret Teglet (56-30) finns det
en skyddsbestämmelse ”m” som fastslår att böneutrop inte får göras. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelsen saknar stöd i
gällande lagstiftning. Bestämmelsen är därför en nullitet. Förvaltningen gör
därför bedömningen att beslut baserade på bestämmelsen inte skulle komma
att hålla vid en eventuell rättslig prövning.
Av 11 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun framgår att ”Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten”. Enligt kommunledningsförvaltningens
bedömning faller böneutrop inom definitionen för denna paragraf och är
därmed tillståndspliktig verksamhet. Detta innebär att det är polisen som har
till uppgift att avgöra om böneutrop från Fittjamoskén ska tillåtas. Eftersom
det inte är kommunen som beslutar i frågan är det inte möjligt att avgöra
frågan i en kommunal folkomröstning.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Jens Sjöström (S), Jimmy Baker (M), Mats Einarsson (V), Deniz Bulduk
(MP), Karin Pilsäter (FP), Stefan Dayne (KD), Jean Pierre Zune (S), Robert
Rasmussen (S), Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Anders Thorén (TUP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkandet från Östen Granberg (SD) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 27
Svar på motion - Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset (BP) (KS/2012:192)
Beslut

Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över nuvarande användning och behovet
av nya parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset i Tumba.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-02-04 § 34 lämnat ett förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-28 § 32 en motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset i Tumba.
Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset. I motionen anförs att parkeringsmöjligheterna har minskat i och med bostadsbyggande och fler och
större evenemang i idrottshuset.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen 2012-11-12 § 79.
Motivering

Tekniska nämnden anser att en inventering av behovet bör genomföras som
grund till förslag till hur parkeringarna kring kommunalhuset och kringliggande kommunala byggnader ska disponeras. Nämnden förespråkar även en
restriktiv hållning till utökandet av antalet parkeringsplatser, för att på så
sätt inte uppmuntra till bilåkande.
Under 2010 infördes nya parkeringstillstånd tillsammans med ny skyltning
och utökat antal parkeringsplatser med 3 timmars begränsning.
Yrkanden

Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till motionen, bilaga. Mattias Franzén
(M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Pierre Blankenburg (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut
att motionen ska anses vara besvarad mot yrkandena att motionen ska bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 31 jaröster, 26 nejröster, 4
röster ej avgivna, bilaga.
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Yrkande
2013-02-21
§
Svar på motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset
(BP) (KS/2012:192)

Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad
samtidigt som man ger tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över
behovet av nya parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset.
Detta är vad som bl a framkommer i vår motion och då borde kommunstyrelsen mycket väl
kunnat bifalla motionen.
Vi i BP anser kommunen förr eller senare kommer tvingas till att utöka antalet parkeringar med
tanke på bostadsbyggnationen som pågår runt och utmed såväl idrottshuset som kommunalhuset.
I vår motion tar vi också fram alternativa lösningar, som bör studeras, vilket underlättar
ytterligare för att bifalla motionen.
Det är därför viktigt att man löser parkeringsproblemen för att förbättra utrymmena för både
idrotten och besökanden m fl.
Glädjande är att oppositionspartierna ställer sig bakom vårt förslag, för gemensamt kan man
skapa positiv PR för kommunen, vilket vi förutsätter att den styrande majoriteten även instämmer
i.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas
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Tel: 08-530 616 86
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Yrkande
Svar på motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och kommunalhuset
Förslag till beslut:
Folkpartiet yrkar bifall till motionen
Motivering
Det är en angelägen fråga som Botkyrkapartiet tar upp i sin motion. Folkpartiet har tidigare
uppmärksammat den allt större bristen på parkering vid kommunalhuset och idrottshuset. Vi
anser precis som Botkyrkapartiet att man måste försöka utöka antalet parkeringsplatser i detta
område.
Det går inte att bara som Tekniska nämnden gör att säga att man inte ska uppmuntra till mer
bilåkande och därför blir det inte fler parkeringsplatser. Parkeringsplatserna vid
kommunalhuset och idrottshuset är idag hårt belastade såväl vardag, som helg och såväl
dagtid som kvällstid. På kvällar och helger kommer många barn och ungdomar till
idrottshuset och ishuset för att träna eller spela matcher. Många kommer åkande från andra
delar av länet skjutsade av sina föräldrar eller kompisars föräldrar. Ibland har man också tung
utrustning med sig. Att då inte kunna parkera bilen nära idrottsanläggningen för att Botkyrka
kommun inte vill uppmuntra bilåkning, kan inverka negativt på bilden av Botkyrka enligt vårt
sätt att se det. Därför bör motionen bifallas.
För att det inte ska råda någon tvekan om det så vill vi slå fast att Folkpartiet är för en väl
fungerande och utbyggd kollektivtrafik, men vi delar inte inställningen att bilåkande är något
dåligt. Det är åkande kopplat till bilar som generera utsläpp av koldioxid som inte är bra.
Därför är det angeläget att fordonsflottan i såväl Sverige som Botkyrka så snart det är möjligt
blir fossilfri.

Yrkande	
  
Kommunfullmäktige	
  
	
  

	
  

Ärende:

2013-02-21	
  
Svar på motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och
kommunalhuset

Botkyrkapartiets motion är viktig för våra idrottsföreningar i kommunen.
Tullingepartiet anser att vi behöver fler parkeringsplatser runt våra idrottsanläggningar. Vi
ifrågasätter Tekniska nämndens inställning med en restriktiv hållning till utökande av
parkeringsplatser för att inte uppmuntra till bilåkande. De föräldrar som vill låta sina barn utöva
idrott behöver ofta kunna ta bilen.
Många idrottsaktiviteter utövas på kvällar och helger både i ishuset samt idrottshuset. Det kommer
ungdomar från hela länet för att träna och spela matcher som ofta har med sig stor och tung
utrustning. Om det inte finns parkeringsplatser i anslutning till anläggningen, så ger det en bild av
Botkyrka som en kommun som inte främjar idrott.
Däremot anser vi att det är bra att begränsa Kommunalanställdas berättigande till parkering vid
kommunalhuset för att få dem att i större utsträckning välja kollektivtrafik.
Därför tycker vi att Tekniska nämnden således bör inventera behov av parkering både för de
kommunalanställda samt de som ska nyttja våra idrottsanläggningar.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bifalla motionen

Pierre Blankenburg (TuP)

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

2013-02-21 20:05:25
Voteringsresultat
Ärende: § 27 Svar på motion – Utöka antalet parkeringsplatser vid idrottshuset och
kommunalhuset (BP)
Ja:31 Nej:26 Avstår:0 Inte röstat:4
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Inger Ros

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Nej

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Peter Nyberg

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Anna Gestblom Bottner

S

Ja

Jimmy Baker

M

Nej

Catarina Ekeståhl

M

Nej

Dragan Tomic

M

Nej

Lennart Lundell

M

Nej

Christina Tibblin

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Mattias Franzén

M

Nej

Karin Nakamura Lindholm TUP Nej
Carl-Erik Spelmans

TUP Nej

Therese Strömberg

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Haider Raja

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Nej

Stig Bjernerup

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Ej röst

Östen Granberg

SD

Ej röst

Stefan Dayne

KD Nej

Ulla Ludvigsson

BP

Nej

Lena Karlsson

BP

Nej

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Nils Andersson

S

Ej röst

Lennart Lauberg

M

Nej

Stefan Löfstad

M

Nej

Christina Lundgren

M

Nej

Michael Erikson

M

Nej

Elisabet Thorén

TUP Nej

Nooshi Dadgostar

V

Ja

Helene Wåhleman

FP

Nej

Therese Kanervainen

SD

Ej röst

Miriam Bengtsson

KD Nej

Totalt antal röstande:57
Potentiellt antal röstande:61

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 28
Anmälningsärenden (KS/2013:13)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Förvaltningsrättens dom 2013-02-04 i mål nr 3326-12 - Laglighetsprövning enligt kommunallagen rörande kommunfullmäktiges beslut 2012-01-26
§ 7 om motion – humanitär hjälp till Gazas folk (V), dnr KS/2011:83
Svar på medborgarförslag:

- Skapa fler p-platser på infartsparkeringen vid Tullinge station,
dnr KS/2011:465
Beslut: besvarat
- Gallra i skogsparti bakom Morgonvägen, dnr KS/2011:497
Beslut: besvarat
- Förbättra tillgängligheten för besökare till den s k Flottsbroskogen,
dnr KS/2012:30
Beslut: besvarat
- Farthinder på Aspenvägen i Vretarna, dnr KS/2012:292
Beslut: bifall
- Gemensam medicinsk patient/brukarjournal på våra äldreboenden,
dnr KS/2012:347
Beslut: besvarat
- Bättre skyltning till Tullinge, dnr KS/2012:351
Beslut: besvarat
- Övergångsställe bakom busshållsplatsen Borgskolan, dnr KS/2012:366
Beslut: bifall
- Förbättra Alby IP, dnr KS/2012:369
Beslut: besvarat
- Förbifart Tullinge, etapp 2, dnr KS/2012:396
Beslut: besvarat
-
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§ 29
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelser har inkommit:
Jens Sjöström (S), ledamot och ordförande i Dialogforum Tullinge
Lars Johansson (FP), suppleant i Upplev Botkyrka AB fr o m årsstämma
2013
Lars Johansson (FP), suppleant i Hågelbyparken AB fr o m årsstämma 2013
Benny Ferdinandsson (FP), suppleant i Södertörns Energi AB
Nonna Karnova (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt.
Beslut

Kommunfullmäktige mottar avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval:
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Lars Johansson (FP) fr o m årsstämma 2013
Bo H Samuelsson (FP)
Elgentorpsvägen 19
146 30 TULLINGE
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Lars Johansson (FP) fr o m årsstämma 2013
Bo H Samuelsson (FP)
Elgentorpsvägen 19
146 30 TULLINGE
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Benny Ferdinandsson (FP) fr o m årsstämma 2013
Lars Johansson (FP)
Rådjursvägen 221
147 34 TUMBA
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot på vakant plats (TUP)
Elizabeth Bushby (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 TULLINGE
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DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Jens Sjöström (S)
Hans Rickardsson (S)
Gångarstigen 2, 1 tr.
146 34 TULLINGE
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot efter Aida Huskovic (M)
Besnik Morina (M)
Krögarvägen 36, 3 tr
145 52 NORSBORG
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)
Ulla Neubüser (M)
Vetevägen 1
145 68 NORSBORG
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jimmy Baker (M)
Ellen Nilsson (M)
Svedjevägen 16
14752 TUMBA
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
Lisa Forssberg (S)
Prästgårdsvägen 190
147 40 TUMBA
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
Lisa Forssberg (S)
Prästgårdsvägen 190
147 40 TUMBA
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga följande val:
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
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STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM – MKC
t o m 2014-12-31
Suppleant efter Clara Lazo (S)
DIALOGFORUM TUMBA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Maria Brodin (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Nonna Karnova (M)
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§ 30
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Strategi för Grön IT (MP), dnr KS/2013:63
- Underlätta finansiering av små företag och den sociala ekonomins verksamheter och företagande (MP), dnr KS/2013:64
- Fler cykelpumpar i kommunen (MP), dnr KS/2013:98
- Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom
(M), dnr KS/2013:147
- Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag (M), dnr KS/2013:148
- Energibesparande i kommunala lokaler, inomhus- och utomhusanläggningar (M), dnr KS/2013:149
- Utred gymnasieutbildning med lärlingsinriktning (M), dnr KS/2013:150
- Fler enheter med specialpedagogisk verksamhet (M), dnr KS/2013:151
- Inför praktikpeng till lokala företag (M), dnr KS/2013:152
- LOV i hemtjänsten i Botkyrka kommun (M), dnr KS/2013:153

21[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 31
Nya interpellationer
Beslut

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

Följande interpellation ställs:
Till socialnämndens ordförande:
- Angående tiggeri (TUP), dnr KS/2013:74
Till kommunstyrelsens ordförande:
- Angående folkomröstning om kommundelningsfrågan (TUP), dnr
KS/2013:75
Till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
- Ärendehanteringstider (TUP), dnr KS/2013:102
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-21

§ 32
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:
- Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen, dnr KS/2013:70
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Förbättra skidspårsystemet Lida – Harbro – Brantbrink, dnr KS/2013:76
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av Upplev Botkyrka AB,
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
- Riktig trottoar på Tullingesidan av Kästadalsvägen, dnr KS/2013:77
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg ut bullervallen längs motorvägen E4-E20 Södertäljevägen vid Eriksberg, dnr KS/2013:78
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Gör hundrastgården i Bremora säkrare, dnr KS/2013:79
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Utomhusgym vid Parkhemsskolan i Tullinge, dnr KS/2013:118
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
- Postlåda och tunnelbaneuppgång m.m., dnr KS/2013:119
Förslaget avvisas då förslaget inte rör frågor som kommunen kan besluta
om. Förslaget sänds till Storstockholms lokaltrafik samt till Posten AB.
- Installera orienteringskartor i nära anslutning till tunnelbana, pendeltåg och
bussterminal, dnr KS/2013:120
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg en inomhushall för agility, dnr KS/2013:121
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Enklare hantering av medborgarförslag, dnr KS/2013:122
Besvaras av kommunfullmäktige
- Anlägg en trottoar på Katrinebergsvägen, Tullinge, dnr KS/2013:135
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2013-02-21
Sammanträdestid: 2013-02-21 17:31:23 - 2013-02-21 20:16:19 (1)
Namn

P

Närv. Klockslag

Birgitta Mörk

S

X

17:31 20:16

Inger Ros

S

X

17:31 20:16

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:31 20:16

Gabriel Melki

S

X

17:31 20:16

Katarina Berggren S

X

17:31 20:16

Serkan Köse

S

X

17:31 20:16

Jens Sjöström

S

X

17:31 20:16

Jill Melinder

S

Ebba Östlin

S

X

17:31 20:16

Lars Schou

S

X

17:31 20:16

Arzu Alan

S

X

17:31 20:16

Peter Nyberg

S

X

18:31 20:16

Adnan Issa

S

X

17:31 20:16

Christina Zedell

S

Mattias Gökinan

S

Maria Gawell
Skog

S

Youbert Aziz

S

X

17:31 20:16

Diana
Hildingsson

S

X

17:31 20:16

Ersättare

Vakanta
ärenden

Lennart Lauberg M § 24

Inga-Lill Strömqvist S § 24, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Sikander Butt S § 24, 20, 21

Björn Pettersson S § 24, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
X

17:31 20:16
Berit Larsson S § 24, 21, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Shafqat Khatana S § 24

24

Jean-Pierre Zune

S

X

17:31 20:16

Taina Virta

S

X

17:31 20:16

Bo Johansson

S

X

17:31 20:16

Maria Mendoza

S

X

17:53 20:16

Robert
Rasmussen

S

X

17:31 20:16

Anna Gestblom
Bottner

S

X

18:32 20:16

Anders Arneson

S

Nils Andersson S § 24, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Edip Noyan

M

Leif Wirmark M § 24, 20, 21
Michael Erikson M § 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31

Anders Peterson

M

X

17:31 19:39

Jimmy Baker

M

X

17:31 20:16

M

X

17:31 18:02

Catarina Ekeståhl M

X

17:31 20:16

Dragan Tomic

M

X

17:31 20:06

Lennart Lundell

M

X

17:31 20:16

Christina Tibblin

M

X

17:31 20:16

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:31 20:16

Kia Hjelte

M

X

17:31 20:16

Mattias Franzén

M

X

17:31 20:16

Natalia Wrighed

M

Karin Nakamura

TUP X

Petja Svensson

Daniel Mwaura Njuguna S § 24, 20

Siv Persson Trogen S § 24, 20, 21,
22

Stefan Löfstad M § 25, 27, 28, 29,
30, 31

Michael Erikson M § 24
Christina Lundgren M § 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Lars Robin M § 28, 29, 30, 31

Lars Robin M § 24
24

Lennart Lauberg M § 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
17:31 -

24

Lindholm

20:16

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:31 20:16

Therese
Strömberg

TUP X

17:31 20:16

Anders Thorén

TUP X

17:31 20:16

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:31 20:16
Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP §
24, 20, 21
Elisabet Thorén TUP § 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32

Jörgen Gustafsson TUP

Deniz Bulduk

MP X

17:31 20:16

Bayram Uludag

MP X

17:31 20:16

Bosse Olsson

MP X

17:31 20:16

Dan Gahnström

MP X

17:31 20:16

Bekir Uzunel

V

Haider Raja

V

X

17:31 20:16

Mats Einarsson

V

X

17:31 20:16

Anna Herdy

V

X

17:31 20:16

Karin Pilsäter

FP

X

17:31 20:16

Stig Bjernerup

FP

X

17:31 20:16

Lars Johansson

FP

Robert Stenkvist

SD

X

17:31 20:16

Östen Granberg

SD

X

17:31 20:16

Thomas Löfgren

-

Nooshi Dadgostar V § 24, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Helene Wåhleman FP § 24, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Therese Kanervainen SD § 24, 20,
21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,

32
Miriam Bengtsson KD § 24, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Aram El Khoury

KD

Stefan Dayne

KD X

17:44 20:16

Ulla Ludvigsson

BP

X

17:31 20:16

Lena Karlsson

BP

X

17:31 20:16

24
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Kommunfullmäktige 2013-02-21
Sammanträdestid: 2013-02-21 17:31:23 - 2013-02-21 20:16:19
Namn

P

Närv. Klockslag

Tjänstgör för

Inga-Lill Strömqvist

S

X

17:31 20:16

Jill Melinder S § 24, 20, 21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef Özkan

S

Sikander Butt

S

X

17:31 20:16

Peter Nyberg S § 24, 20, 21

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson

S

X

17:31 20:16

Christina Zedell S § 24, 21, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31

Berit Larsson

S

X

17:31 20:16

Maria Gawell Skog S § 24, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31

Shafqat Khatana

S

X

17:31 20:16

Youbert Aziz S § 24

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:31 20:16

Maria Mendoza S § 24, 20

Siv Persson Trogen

S

X

17:31 20:16

Anna Gestblom Bottner S § 24, 20, 21, 22

Nils Andersson

S

X

17:31 20:16

Anders Arneson S § 24, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31

Johanna Bruto
Westman

S
Anna-Marie Carlsson M § 24
Natalia Wrighed M § 20, 21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31

Lennart Lauberg

M

X

17:31 20:16

Stefan Löfstad

M

X

18:51 20:16

Anders Peterson M § 25, 27, 28, 29, 30, 31

Leif Wirmark

M

X

17:31 18:29

Edip Noyan M § 24, 20, 21

Christina Lundgren

M

X

17:44 20:16

Petja Svensson M § 20, 21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31
Petja Svensson M § 24
Edip Noyan M § 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
31

Michael Erikson

M

X

17:31 20:16

Lars Robin

M

X

17:31 20:16

Yngve R K Jönsson M § 24
Dragan Tomic M § 28, 29, 30, 31

Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP X

17:31 -

Jörgen Gustafsson TUP § 22, 23, 25, 27,

20:16

28, 29, 30, 31

Jörgen Gustafsson TUP § 24, 20, 21

Anders Markie

TUP

Nils-Bertil CarlsonEstrada

TUP X

17:31 20:16

Isak Betsimon

MP X

17:42 20:16

Elisabeth Nobuoka
Nordin

MP X

17:31 20:16

Nooshi Dadgostar

V

X

17:31 20:16

Bekir Uzunel V § 24, 20, 21, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31

Ronnie Anderson

V

X

17:31 20:16

Lars Johansson FP § 24, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31

Benny Ferdinandsson FP
Helene Wåhleman

FP

Sarab Yalda

SD

Therese Kanervainen

SD

X

17:31 20:16

Thomas Löfgren - § 24, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31

Miriam Bengtsson

KD X

17:31 20:16

Aram El Khoury KD § 24, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31

Yusuf Aydin

KD X

17:56 20:16

Nils Junker

BP

X

17:31 20:16

Sandra Foltas

BP

X

17:31 20:16

