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§ 94
Svar på interpellation - Mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin (M) (KS/2012:269)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Petja Svensson (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 71 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 95
Svar på interpellation - Tidsram för återkoppling till våra
medborgare (M) (KS/2012:271)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Petja Svensson (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 71 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – tidsram för
återkoppling till våra medborgare.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 96
Svar på interpellation - Varför stödjer Botkyrka kommun
Occupy-rörelsen? (M) (KS/2012:278)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 71 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – varför stödjer
Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 97
Svar på interpellation - Socialt företagande (FP)
(KS/2012:296)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Stig Bjernerup (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 71 en interpellation till socialnämndens ordförande – mötesplatsföreningar kontra den interkulturella strategin.
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.
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§ 98
Svar på interpellation - Är den politiska majoriteten redo att
införa LOV i Botkyrka kommun? (FP) (KS/2012:297)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Stig Bjernerup (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0531 § 71 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – är den politiska
majoriteten redo att införa LOV i Botkyrka kommun?
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 99
Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka
kommun (KS/2011:16)
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med den motivering som anges i
yrkandet.
Reservation

Samtliga ledamöter för (S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 141 lämnat ett förslag till beslut.
Nu gällande upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2005-09-29
och reviderades 2008-06-17. Sedan dess har förändringar skett på upphandlingsområdet och från den 15 juli 2010 har ytterligare förändringar i lagstiftningen trätt ikraft. En del av reglerna innebär en skärpning på upphandlingsområdet för Botkyrka kommun som upphandlande myndighet.
Förvaltningen föreslår förändringar och förtydliganden i den nuvarande upphandlingspolicyn. Den nya policyn föreslås inte enbart omfatta upphandling
utan även inköp och avrop av varor, tjänster och entreprenader. Ny utformning av avtalsbestämmelse avseende kollektivavtal föreslås. Beloppsgränser
för direktupphandling justeras och begränsningar för förvaltningarna införs
avseende upphandlingar över beloppsgränsen för direktupphandling. Krav på
delegation och utbildning införs för de anställda som utses att göra inköp och
beställningar. Internkontroll av upphandling och inköp införs.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-08-06.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2011-01-18, § 2.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Bosse Olsson (MP) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Yngve R K Jönsson (M), Karin Pilsäter (FP),
Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar
gemensamt att ärendet återremitteras, bilaga.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Katarina Berggren (S) avger ett tilläggsyrkande att utvärderingen av policyn
också ska redovisas till kommunfullmäktige.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition. Om återremissyrkandet faller ställs kommunstyrelsens förslag
till beslut under proposition med bifall mot avslag samt att tilläggsyrkandet
ställs under proposition med bifall mot avslag. Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering

Votering begärs och ska verkställas. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras idag
röstar ja. Den som vill återremmittera ärendet röstar nej.
Voteringen utfaller med 35 jaröster och 24 nejröster samt att 2 avstår, bilaga. Därmed har ärendet återremitterats i enlighet med kommunallagens
regler om minoritetsåterremiss som stadgar att ett ärende ska återremitteras
om minst en tredjedel stödjer återremissen.
Särskilt yttrande

Nils Junker (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 100
Beslut om bisysslor (KS/2012:310)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Jimmy Bakers och Petja Svenssons respektive bisysslor.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 142 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker
Jimmy Baker arbetar som kommunalråd för Moderaterna i Botkyrka och
uppbär ett fast arvode.
Jimmy Baker har till kommunen anmält att han har en registrerad enskild
firma, Jimmy Baker Konsult. Firmans huvudsakliga verksamhet gäller i
första hand enklare affärskonsulting för mindre företag, IT/databaser och
grafisk formgivning.
Kommunledningsförvaltningen anser inte att Jimmy Bakers bisyssla är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med hans uppdrag
som kommunalråd. Därmed föreslår kommunledningsförvaltningen att
Jimmy Bakers bisyssla godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-06-08.
Petja Svensson
Petja Svensson arbetar som politisk resurs för Moderaterna i Botkyrka motsvarande 80 procent och uppbär ett fast arvode.
Petja Svensson har till kommunen anmält att hon har en registrerad enskild
firma, Petja Svensson Klassisk Musikförmedling. Firmans huvudsakliga
verksamhet gäller i första hand konsertverksamhet samt sporadiska uppdrag
som artistförmedlare. Därutöver ingår även en liten stallverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen anser inte att Petja Svenssons bisyssla är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med hennes uppdrag
som politisk resurs. Därmed föreslår kommunledningsförvaltningen att Petja
Svenssons bisyssla godkänns.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-06-08.
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§ 101
Ändrad kostnadsfördelning i Södertörns överförmyndarnämnd (KS/2012:240)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt avtal för den gemensamma nämnden. Avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige beslutar att det nu gällande avtalet för den gemensamma
nämnden upphör att gälla den 31 december 2012.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 143 lämnat ett förslag till beslut.
Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet gemensamt i
Södertörns överförmyndarnämnd. Den gemensamma nämnden är en del av
Haninge kommuns nämndorganisation och dess budget utgör en del av
kommunens totala budget. Budgeten för nämnden fastställs av Haninge
kommun i samråd med övriga kommuner.
De samverkande kommunerna lämnar ett årligt bidrag till Haninge för den
gemensamma nämndens verksamhet. För 2011 baserades bidraget på den
faktiska kostnaden för överförmyndarverksamheten i respektive kommun år
2009, uppräknad med index till 2011 års nivå. Enligt avtalet som ligger till
grund för samarbetet ska de samverkande kommunerna under avtalsperiodens första år utreda kostnadsfördelningen mellan sig så att fördelningen
kommer att vila på en grund som av alla upplevs som långsiktigt genomtänkt och rättvis.
Ärendet

Södertörns överförmyndarnämnd behandlade frågan om ändrad kostnadsfördelning den 14 december 2011, § 146. Nämnden beskriver två olika alternativ för fördelning av kostnaderna, dels en fördelning baserad på folkmängd och dels en fördelning baserad på antal ärenden.
Fördelning baserad på folkmängd
I underlaget till nämnden konstateras att folkmängden i de olika kommunerna kan antas öka olika snabbt samt att en befolkningsökning kan förväntas
medföra ett ökat antal ärenden hos överförmyndarnämnden. Befolkningsökningen är dock ett trubbigt redskap för att ta reda på den faktiska ökningen
av antalet ärenden då denna är beroende av bland annat åldersstruktur och
ohälsa. Vidare är de relativa förändringarna i folkmängd över tid små, medan däremot en fördelning av kostnaderna mellan samverkanskommunerna
baserad på folkmängd skulle innebära en stor förändring jämfört med nuvarande fördelningsgrund.
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Fördelning baserad på antal ärenden
I underlaget till nämnden konstateras att en kostnadsfördelning baserad på
antal ärenden ger ett underlag som tar hänsyn till det faktiska antalet huvudmän som omfattas av överförmyndarnämndens tillsyn. En sådan fördelning tar även hänsyn till att samverkanskommunerna tidigare kan ha haft
olika bedömningsgrunder för att tillstyrka anmälningar om behov av en
ställföreträdare.
Även en fördelning av kostnaderna mellan samverkanskommunerna baserad
på antal ärenden skulle innebära en relativt stor förändring jämfört med nuvarande fördelning. Med i princip ett undantag vore dock förändringen
mindre ingripande än vid en fördelning baserad på folkmängd. Ur ett rättviseperspektiv torde en fördelningsgrund baserad på antal ärenden kunna accepteras som långsiktigt genomtänkt och fungerande.
Södertörns överförmyndarnämnd beslutade att förorda en framtida fördelning av samverkanskommunernas kostnader baserad på antal ärenden i respektive kommun.
Förslag till ändrad kostnadsfördelning

Kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med förslaget från Södertörns överförmyndarnämnd om en framtida fördelning av samverkanskommunernas kostnader baserad på antal ärenden i respektive kommun. Förslaget innebär följande förändringar. Beloppen visar skillnaden om kostnaderna för 2012 hade fördelats enligt den fördelningsgrund som föreslås gälla
fr.o.m. 2013.

Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Tyresö

Nuvarande
fördelningsgrund
%
kSEK

Fördelning efter ärenden
%
kSEK

31,9
25,8
25,4
5,4
11,5

26,8
25,5
25,9
8,6
13,2

6 045
4 886
4 810
1 023
2 170

5 071
4 830
4 910
1 633
2 492

Den ändrade fördelningsgrunden har arbetats in i 4 § i förslaget till nytt avtal om den gemensamma nämnden. Förslaget innehåller även ett antal redaktionella ändringar med hänsyn till att det nu gällande avtalet formulerades
innan verksamheten startade. I 2 § har ett nytt tredje stycke införts som reglerar utbetalningen av ersättning till de förtroendevalda i nämnden. Texten
beskriver den rutin som har gällt sedan verksamheten startade och innebär
alltså inget materiellt nytt. Slutligen har 6 § i det gällande avtalet tagits bort
eftersom den avser året 2011. Efterföljande paragrafer har omnumrerats.
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Kommunfullmäktige föreslås besluta om nytt samarbetsavtal fr.o.m. 1 januari 2013 samt att det nuvarande samarbetsavtalet upphör att gälla den 31 december 2012.
Kommundirektörerna i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö redogör för ärendet i en gemensam tjänsteskrivelse 2012-04-24.
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§ 102
Nytt samordningsförbund Botkyrka Huddinge Salem
(KS/2012:341)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
2. Socialnämnden ska i sitt budgetförslag för 2013 inrymma den beräknade
kostnaden för det nya samordningsförbundet.
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande avsiktsförklaring och
att det nya förbundet ska starta sin verksamhet 1 januari 2013.
4. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse.
5. Kommunfullmäktige beslutar om upplösning och likvidation av Samordningsförbundet Botkyrka tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting i samband med ägarnas beslut om
årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012.
Besluten i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att
motsvarande beslut fattas av samtliga medlemmar och att samtliga dessa beslut vinner laga kraft.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 144 lämnat ett förslag till beslut.
En permanent lagstiftning för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet gäller fr.o.m. 1 januari år 2004. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Lagstiftningen omfattar fyra parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun/er och landsting/regioner. Målgruppen är individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Den finansiella samordningen syftar till
en effektivare resursanvändning och ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund. Förbundet utgör en ny form av offentligrättslig juridisk
person där de fyra parterna är representerade.
I Botkyrka startades samordningsförbundet 2006 och i Huddinge startades
samordningsförbundet 2007.
Under 2011 och 2012 har diskussioner förts om ett nytt samordningsförbund
som skulle omfatta kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Det nya
förbundets ägare har mötts och gemensamt arbetat fram ett förslag till förbundsordning för ett nytt samordningsförbund.
Argument att bilda ett nytt samordningsförbund har varit att effektivisera
förbundens verksamhet. Målgrupperna som samordningsförbundet ska rikta
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sina insatser till är också ofta likartade i kommunerna och genom bättre
ekonomiska förutsättningar så kan insatserna effektiviseras. Ett nytt förbund
kommer också att innebära effektiviseringar för samverkande parter.
Syftet med att bilda ett nytt samordningsförbund är att skapa:
1 en ändamålsenlig verksamhet med effektiv rehabilitering till stöd för
personer som behöver insatser i samverkan för att nå arbete/studier
och återfå hälsa
2 en resurseffektiv organisation där minst 85 % av samordningsförbundets resurser ska gå till individinriktade och/eller strukturella insatser
3 möjlighet att finansiera insatser för målgrupper man idag inte når
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 103
Svar på motion - Ersätt Fittjabadet och Storvretsbadet med
ett nytt äventyrsbad (M) (KS/2009:381)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 145 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Peterson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 200909-24 § 146 en motion – ersätt Fittjabadet och Storvretsbadet med ett nytt
äventyrsbad. Motionären föreslår att kommunledningen ska undersöka möjligheten till att få någon extern intressent att anlägga och driva ett äventyrsbad i Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden har efter remiss 2012-03-27 yttrat sig över motionen 2012-06-18 § 70.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att kommunens främsta uppgift är att tillgodose medborgarnas möjligheter att delta
i simskolor och föreningsliv eller att motionera i simhallarna. Resurser bör
därför i första hand satsas på att rusta upp och utveckla de bad som redan
finns.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det finns privata intressenter
för ett äventyrsbad kan beslutet om Familjeparken i Hågelby möjliggöra för
sådana intressenter att etablera och driva ett äventyrsbad i anslutning till
Hågelbyparken. Äventyrsbadet får då ses som ett komplement till Fittja- och
Storvretenbaden. Baden kommer att fylla olika funktioner för kommunens
medborgare.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg m.fl. (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 104
Svar på motion - Även södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning (M) (KS/2011:159)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 146 lämnat ett förslag till beslut.
Yngve RK Jönsson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-04-28 § 79 en motion – även södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning. Motionären föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda
behovet av en ungdomsmottagning i södra Botkyrka och om behov finns
kostnaden för en mottagning. Motionären föreslår att ett stort antal ungdomar tillfrågas.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2012-04-17 § 51.
Sammanfattning

Socialnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att Botkyrka kommun
tidigare haft två ungdomsmottagningar som sedermera slogs samman till en
då två enheter bedömdes vara sårbart och att en större ungdomsmottagning
gav bättre förutsättningar för verksamheten att utvecklas. Förvaltningen pekar också på att det är ungefär lika många ungdomar från de södra kommundelarna som från de norra som besöker ungdomsmottagningens kurator
(160 respektive 177 besökare under januari-september 2011).
Ungdomsmottagningen finansieras dels med kommunala medel, dels via
Stockholms läns landsting. Nämnden bedömer att det inte finns utrymme för
högre uppdragsersättningar från landstinget om verksamheten skulle förläggas till två mottagningar. För att uppfylla villkoren i vårdavtalet ställs höga
krav på verksamhetens tillgänglighet. Kraven på tillgänglighet i form av öppettider blir enligt nämndens uppfattning svår att uppnå på två enheter.
Kostnaden för ungdomsmottagningen uppgår till 900 000 kronor årligen och
socialnämnden ser inte att det finns skäl att vidare utreda behovet av ytterligare en ungdomsmottagning. Det finns därmed inte skäl att tillfråga ett
större antal ungdomar.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) avger ett ändringsyrkande att motionen ska anses besvarad och meddelar att motivering till yrkandet kommer lämnas till protokollet
innan justering, bilaga.
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Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M), Petja Svensson (M) och Lena
Karlsson (BP) yrkar bifall till motionen.
Nils Bertil Carlsson Estrada (TUP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Einarssons ändringsyrkande att motionen ska anses besvarad.
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§ 105
Svar på motion - Förbättra fartbegränsningen på Flottiljvägen i Riksten (FP) (KS/2011:386)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 147 lämnat ett förslag till beslut.
Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-10-27 § 176 en motion – förbättra fartbegränsningen på Flottiljvägen i
Riksten. Motionären föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
i samarbete med SL ta fram farthinder som ska vara effektiva samtidigt som
de inte innebär sämre arbetsmiljö för bussförarna.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-18 § 127.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad och
anför att det under de gångna åren har genomförts en rad åtgärder på Flottiljvägen och att fler tillkommer, t.ex. anläggning av mittrefug och några avsmalningar av vägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom dialogmöte och andra medborgarkontakter aktivt diskuterat hur förbättringen av
trafiksituationen på Riksten ska genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kontinuerliga samtal med representanter för SL. I de samtalen
ingår också att diskutera trafiksäkerhetsåtgärder.
Yrkande

Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 106
Svar på motion - Gör det möjligt för alla barn att idrotta (M)
(KS/2012:62)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 148 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0223 § 23 en motion – Gör det möjligt för alla barn att idrotta. Motionären föreslår att den undre gränsen för aktivitetsstöd för idrottsföreningar tas bort
för att underlätta barns idrottande.
Kultur- och fritidsnämnden har efter remiss 2012-03-07 yttrat sig över ärendet 2012-04-25, § 53.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att en
uppföljning kommer att göras av bidragsreglerna 2012. Ett av områdena
som ska hamna i fokus i utvärderingen är den nedre åldersgränsen för aktivitetsbidraget och hur den har påverkat deltagandet hos den yngsta målgruppen.
Yrkande

Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.
Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 107
Svar på motion - Öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot
Tumba (TUP) (KS/2011:407)
Beslut

Ärendet ska avgöras idag.
Motionen är besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 149 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201110-27 § 176 en motion - öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot Tumba.
Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna Åvägen för personbilstrafik i riktning från Tullinge mot Tumba för att på så sätt avlasta väg 226.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-04-16 § 75.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande:
Genom beslut i dåvarande tekniska nämnden stängdes Åvägen för motortrafik 2003. Motivet till stängningen var den undermåliga vägstandarden. Vägkroppen uppvisade bärighetsproblem och risk fanns för att delar av vägen
skulle tryckas ut i ån.
Återöppning av vägen för fordonstrafik kräver en omfattande ombyggnad,
vilket bland annat skulle innebära att vägen måste flyttas på behörigt avstånd från Tumbaån. Kostnaden har beräknats till ca 30-40 mkr.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar att motionen ska återremmitteras.
Lars Johansson (FP) yrkar att motionen ska återremitteras, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 108
Svar på motion - Återupprättad arbetslinje (S) (KS/2012:50)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 150 lämnat ett förslag till beslut.
Robert Rasmussen (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201201-26 § 10 en motion – angående återupprättad arbetslinje. Motionären föreslår att Botkyrka kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för kommunala anställningar för personer som är beviljade försörjningsstöd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över ärendet
2012-05-29, § 27. Även socialnämnden har yttrat sig över ärendet 2012-0522, § 64. Både arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden tillstyrker motionen med motiveringen att förslaget förespråkar insatser som kan leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Båda
nämnderna ser positivt på att utreda förutsättningarna för att skapa kommunala anställningar för personer som är beviljade försörjningsstöd.
Sammanfattning

Det är viktigt att arbeta för att Botkyrkabor som saknar arbete ska kunna bli
ekonomiskt oberoende så fort som möjligt. Möjligheten att försörja sig själv
medför oberoende, bättre självkänsla och därmed bättre hälsa. Arbetsmarknadspolitiken är ett kommunalt intresse och ett viktigt verktyg. Motionen
syftar till att utreda möjligheten att via kommunalanställningar skapa förutsättningar för personer med försörjningsstöd att klara sin egen försörjning.
Förslaget ligger väl i linje med den politiska inriktningen.
Yrkanden

Robert Rasmussen (S), Mats Einarsson (V) och Serkan Köse (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M) och Östen Granberg (SD) yrkar
avslag på motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 109
Svar på motion - Vi vill införa ett motprestationskrav för
försörjningsstöd (M) (KS/2011:471)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 151 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201112-15 § 211 en motion – Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd. Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för hur ett motprestationskrav på arbetsinsats kan kopplas
till utbetalandet av försörjningsstöd.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2012-03-20, § 37.
Sammanfattning

Socialnämnden avstyrker motionen. Socialförvaltningen delar motionärernas uppfattning att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande så
fort som möjligt. Förvaltningen konstaterar att det redan idag finns motprestationskrav för att få försörjningsstöd. Personen ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.
Socialförvaltningen är tveksam till om motprestationskrav i form av tillfälliga arbeten eller sysselsättningar har den positiva effekt som är önskvärd.
Uppföljning av hur försörjningsstödet fungerar i Botkyrka kommun visar att
31 procent får stöd längre än tio månader. I den gruppen finns personer med
sammansatt problematik med såväl fysisk som psykisk ohälsa, missbruk
m.m. Den knappa forskning som genomförts inom området visar att utbildning och kompetensutveckling i olika former utgör de insatser som bidrar
till varaktigt arbete och egen försörjning.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) och Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Karin Pilsäter (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad, bilaga.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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§ 110
Svar på motion - Dagverksamheten för dementa på Kärsdala äldreboende i Tullinge (BP) (KS/2012:45)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att utreda och
skapa förutsättningar för ökat antal dagverksamhetsplatser för personer med
demenssjukdom.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 152 lämnat ett förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26 § 10 en motion – dagverksamhet för dementa på Kärsdala
äldreboende i Tullinge. Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden
får i uppdrag att utreda och skapa förutsättningar för dagverksamhet för dementa på Kärsdala äldreboende. Motionären anför att det finns behov för
anhöriga att få avlastning i vården.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-05-22 § 48.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns i dagsläget endast på Alby äng. Vård- och
omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att antalet platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom bör utökas i paritet med behovet.
Yrkanden

Nils Junker (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen, bilaga.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 111
Svar på motion - Upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet (M) (KS/2011:246)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd
att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 153 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0616 § 125 en motion – upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet. Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram förslag på
vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.
Folkhälsokommittén har yttrat sig över motionen 2011-09-05.
Sammanfattning

Folkhälsokommittén och socialförvaltningen delar uppfattningen om betydelsen av rökfria miljöer, framför allt runt barn och unga. Socialförvaltningens yttrande beskriver bland annat att passiv rökning behöver minskas samt
att rökfria miljöer bidrar till minskad tobakskonsumtion. Rökning bidrar till
ohälsa och hälsoskillnader i Sverige.
Socialförvaltningen framhåller att om rökfria zoner ska införas är det av stor
vikt att arbetet samordnas och att en analys görs av nuläge, behov av rökfria
zoner och konsekvenser i form av exempelvis ansvar och tillsynsmöjligheter.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Inger Ros (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 112
Svar på motion - Inför trygghetsboenden i kommunen (M)
(KS/2012:60)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
förslag.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 154 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201202-23 § 23 en motion – inför trygghetsboende i kommunen. Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
olika aktörer se över möjligheterna att kunna införa flera trygghetsboenden i
kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-06-12 § 55.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Nämnden ställer sig positiv till att fler trygghetsbostäder inrättas men att kommunens boendeplanering inte ska utföras av vård- och
omsorgsförvaltningen utan att det är en fråga som ska hanteras centralt i
kommunen. I Botkyrka kommuns riktlinjer för boendeplanering från 2009
står att kommunen behöver mångfald i utbudet av bostäder genom exempelvis trygghetsbostäder. Uppdraget att arbeta för att trygghetsbostäder införs
kan därför redan anses finnas.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 113
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Namninsamling mot utförsäljning av 1000 lägenheter i Botkyrkabyggens
bostadsbestånd, dnr KS/2012:327
- Namninsamling för folkomröstning i delningsfrågan i Botkyrka kommun,
dnr KS/2012:377
- Årsredovisning 2011 för AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2012:203
- Protokoll 2012-04-25 – Dialogforum Tumba
- Beslut från förvaltningsrätten 2012-07-19 – Förvaltningsrätten avslår yrkandena om inhibition – verkställighetsförbud av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14 § 76 - Familjeparken Hågelby - avtal och antagande av detaljplan.
- Beslut från Förvaltningsrätten 2012-09-11 – Förvaltningsrätten avvisar
överklagande av 24 stycken kommunmedlemmar rörande kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14 § 76 - Familjeparken Hågelby - avtal och antagande
av detaljplan.
- Länsstyrelsen beslutar 2012-06-25 enligt 12 kap 2 § PBL att prövning av
antagandebeslutet enligt detta protokoll inte ska ske.
- Protokollsutdrag från Valnämnden § 12 2012-09-17 – Namninsamling om
folkomröstning
Svar på medborgarförslag

- ansiktslyftning av Norsborgs centrum, dnr KS/2011:263
Beslut: besvarat
- ta bort eller flytta bommen i backen ner mot Storvretsskolan från Lövholmen, dnr KS/2011:317
Beslut: bifall
- farthinder och/eller fartkameror på Tomtbergavägen, Hundhamravägen
samt Borgvägen, dnr KS/2011:321
Beslut: besvarat
- utsiktsplats vid Tullingesjön, dnr KS/2011:403
Beslut: besvarat
- rusta upp lekplatsen vid Albysjön, dnr KS/2011:451
Beslut: besvarat
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- skapa en bussförbindelse mellan södra och norra Tullinge/Riksten,
dnr KS/2011:463
Beslut: besvarat
- fixa isbanor där fotbollsgrusplaner finns i Tullinge, dnr KS/2011:464
Beslut: avslag
- placera toaletter/baja-major i Körsbärsparken i Tullinge, dnr KS/2011:467
Beslut: avslag
- förse belysningsstolpar med ett unikt nummer för att underlätta felanmälan, dnr KS/2011:477
Beslut:avslag
- övergångsställe vid korsningen Flädervägen – Södra Parkhemsvägen,
dnr KS/2012:27
Beslut: bifall
- rensa den skräpiga Tullingenaturen, dnr KS/2012:28
Beslut: besvarat
- upphör snarast med saltningen av Kanslivägen och Flottiljvägen i Riksten,
dnr KS/2012:85
Beslut: besvarat
- kommunalisera Divisionens samfällighetsförening samt överta ansvaret för
gemensamhetsanläggningarna, dnr KS/2012:103
Beslut: avslag
- parkering längs med Stendalsvägen 170 – 248, dnr KS/2012:155
Beslut: avslag
- anlägg en uteskridskobana vid Storvretens sporthall, dnr KS/2012:153
Beslut: avslag
- utöka Storvretsbadet med en utomhusbadanläggning, dnr KS/2012:209
Beslut: avslag
- gör allmänning till hundrastplats, dnr KS/2012:210
Beslut: besvarat
- Rastgårdar för hundar i Tullinge, dnr KS/2012:315
Beslut: besvarat
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§ 114
Valärenden (KS/2012:10)
Följande avsägelser har inkommit
Elin Petersson (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Anders Thorén (TUP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Brunér (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Dejan Zivkovic (M), ersättare i utbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i valnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i utbildningsnämnden
Kristin Thörn (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tuva Lund (S), ersättare i utbildningsnämnden
Anders Österberg (S), ledamot i dialogforum Grödinge
Helena Isaksson (TUP), ledamot i dialogforum Tullinge
Dennis Jarl (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lygdman (M), ersättare i socialnämnden
Sonia Duggal (M), ersättare i socialnämnden
Klara Soma (MP), ersättare i utbildningsnämnden
Serkan Köse (S), ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Torbjörn Rustas (S), ersättare i socialnämnden
Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval
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VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Bertil Rolf (TUP)
Örnbergsstigen 10
146 40 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Mikael Sund (TUP)
Sågstuguvägen 44
146 37 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Mikael Sund (TUP)
Jan-Eric Conradsson (TUP)
Nyängsvägen 35
146 30 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Helena Isaksson (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Middagsvägen 12
146 32 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Anita Löfveberg (M)
Källvägen 9
146 54 Tullinge
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elin Petersson (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dejan Zivkovic (M)
Ufuk Sen (M)
Skyddad adress
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dennis Jarl (TUP)
Elizabeth Bushby Fajardo (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
Mats Einarsson (V)
Munkhättevägen 27 A
147 45 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Kristin Thörn (S)
Bim Eriksson (S)
Vinkelbacken 13
147 43 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bim Eriksson (S)
Jens Wallén (S)
Grytstigen 10, lght 1401
147 52 Tumba
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DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Österberg (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Klockarevägen 7
147 71 Grödinge
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Serkan Köse (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 Tumba
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ordförande efter Serkan Köse (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 Tullinge
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Torbjörn Rustas (S)
Göran Larsson (S)
Ekvägen 2
147 33 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Youbert Aziz (S)
Olle Westberg (S)
Bernströmsvägen 33
146 38 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tuva Lund (S)
Marcus Ekman (S)
Linvägen 3, lght 1101
145 67 Norsborg
Övriga val bordläggs:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Anders Thorén (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonny Lygdman (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Sonia Duggal (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Klara Soma (MP)
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§ 115
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Inför en miljöapplikation i Botkyrka kommun (M), dnr KS/2012:343
- Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik
(TUP), dnr KS/2012:353
- Bra och billiga hyresrätter för unga (V), dnr KS/2012:418
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§ 116
Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Förslag till beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- Låt arbetslösa städa på allmänna platser, dnr KS/2012:346
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
- Gemensam medicinsk patient/brukarjournal på våra äldreboenden,
dnr KS/2012:347
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- Tidigarelägg öppettiderna för förskolorna, dnr KS/2012:348
Besvaras av utbildningsnämnden
- Två mål på långsidan av fotbollsplanen vid Tullingebergsskolan,
dnr KS/2012:349
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Bättre skyltning till Tullinge, dnr KS/2012:351
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Ungdomsledare och polis i området kring Eriksbergsåsen och Norsborg,
dnr KS/2012:361
Besvaras av socialnämnden
- Tillåt privata företag inom hemtjänstsektorn, dnr KS/2012:365
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- Övergångsställe bakom busshållsplatsen Borgskolan, dnr KS/2012:366
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Gångbana mellan parkeringen och entrén vid Tullingehallen,
dnr KS/2012:367
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förbättra Alby IP, dnr KS/2012:369
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Förbättra Brantbrinks IP, dnr KS/2012:371
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Öka säkerheten på väg 569, dnr KS/2012:372
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- Bygg ett parkeringshus vid Tumba pendeltågsstation, dnr KS/2012:373
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Återställ parkeringsskylt och parkeringsbevakning vid Hammerstaskolan,
dnr KS/ 2012:374
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Busslinje till Hamringe, dnr KS/2012:375
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Begränsa hastigheten till 30 km/tim på Tomtbergavägen mellan Borgvägen
och Lugnets väg, dnr KS/2012:380
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Trafikljus vid två övergångsställen i Bremora, dnr KS/2012:381
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förläng gång- och cykelvägen runt hela Tullingesjön, dnr KS/2012:384
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Träningsräcken utomhus, dnr KS/2012:385
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Inrätta ett årligt forum för den demokratiska processen, dnr KS/2012:393
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Gör det möjligt att bifoga bilagor till web-formulär, dnr KS/2012:394
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Begränsa möjligheten till att köra fort på raksträckan förbi Gullrands väg
och fram till Hammerstaskolan, dnr KS/2012:395
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förbifart Tullinge, etapp 2, dnr KS/2012:396
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Restaurering och åtgärder av Bengt Lindströms staty vid Myntvägen i
Tumba, dnr KS/2012:399
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
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§ 117
Enkel fråga - På vilket sätt kan AB Botkyrkabyggens beslut
sägas stå i överensstämmelse med fullmäktiges beslut? (V)
(KS/2012:419)
Beslut

Den enkla frågan får ställas.
Frågan är besvarad.
Sammanfattning

Anna Herdy (V) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) – På vilket sätt kan AB Botkyrkabyggens beslut sägas
stå i överensstämmelse med fullmäktiges beslut?
Katarina Berggren (S) besvarar den enkla frågan.
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Ärende 99 Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
(KS/2011:16)
Vi vill framhålla att vi, M+FP+KD+TuP, står bakom att upphandlings- och inköpspolicyn
förnyas och anpassas så att den stämmer överens med gällande lagar och bestämmelser.
Det är dock skrivningar som vi vill omarbeta i förslaget till policy, rörande kravet på
kollektivavtal. I upphandlingspolicyn uttrycks krav på kollektivavtal, kravets utformning
uttrycks i en bilaga. Formuleringen i policyn kan ge företagare intrycket att det är ett generellt
krav.. Formuleringen i bilagan är allt annat än tydlig. Vår uppfattning är att det redan av
policyn bör framgå att de krav som ställs är att villkoren ska motsvara dem som gäller i
relevanta kollektivavtal. Detta också för att säkerställa att detta är vad som kommuniceras i
upphandlingsunderlag som tas fram.
Vi står helt bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen där kollektivavtal ingås mellan
arbetsmarknadens parter. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka parter som
gemensamt kommer överens om löner och andra arbetsvillkor genom kollektivavtal har tjänat
oss väl. Genom ansvarstagande parter har ett konkurrenskraftigt näringsliv kunnat leverera
reallöneökningar, god avkastning och växande skatteintäkter. Parterna hittar flexibla lösningar
som är anpassade efter förutsättningarna i olika branscher och sektorer som en lagstiftning
aldrig kunnat klara. Idag omfattas ungefär 90 % av arbetstagarna av kollektivavtalade
arbetsvillkor.
Det är dock inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa krav på att kollektivavtal
ska finnas tecknat för att vinna en upphandling, däremot att villkoren ska motsvara ett sådant.
Det vore heller inte lämpligt, då ett företag kan ha goda villkor men valt en annan
avtalslösning med sin personal.
Det är enligt vår uppfattning angeläget att detta uttrycks glasklart i upphandlingspolicyn för
undvikande av missförstånd i senare kommunikation eller direkt felaktigt ställda krav.
Familjeföretag, enmansföretag, nätverksföretagare ska känna sig välkomna att lämna anbud i
de upphandlingar som kommunen genomför.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

återremittera ärendet för justering av skrivningarna rörande kravet på
kollektivavtal

Sid 1

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)

Stefan Dayne (KD)

Anders Thorén (TuP)

Sid 2

Yrkande (KS/2011:16)

2012-09-22

Kollektivavtal

Sverigedemokraterna tycker att det är bra och nödvändigt att
upphandlings- och inköp policyn nu moderniseras och
harmoniseras till gällande bestämmelser.
Sverigedemokraterna tycker att det är särskilt glädjande att man
skärper kravet på att kollektivavtal ska gälla alla som vill vara med
och konkurera om kommunens upphandlingar nu får konkurera på
lika villkor.
Sveriges välfärd och lönetagarnas löner och villkor bygger på den
svenska modellen och har till stor del varit med och skapat det
svenska folkhemmet.
Om man tillåter icke kollektivavtalbundna företag att konkurera
med sämre villkor för de som arbetar i sådana företag innebär det
att varken pensions- eller olycksfalls försäkring behöver tecknas.
Det innebär även att man kommer att sakna trygghetsförsäkring
för sina anställda och att lönerna inte kommer att behöva sättas
efter kollektivavtalet och det kan innebära lönedumpning.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sverigedemokraterna
Gruppledare Östen Granberg
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BOTKYRKAPARTIET

Särskilt yttrande
2012-09-27

Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
(KS/2011:16)
Vi i BP ser det som positivt att ändring och förtydligande i kommunens upphandlings- och
inköpspolicy kommer fram.
När det gäller ny utformning av kommunens avtalsbetänkande avseende kollektivavtal kan
skrivningen ses som något missvisande i förhållande till skrivningen i bilaga 3.
Vi lägger dock inget yrkande i denna del i ärendet, då kommunledningsförvaltningen fått i
uppdrag att utvärdera effekten av den nya policyn inom ett år till kommunstyrelsen.
Här skulle vi se det som önskvärt att denna rapport även delges kommunfullmäktige.

Ulla-B. Ludvigsson

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

Lena Karlsson

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

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

2012-09-27 19:28:16
Voteringsresultat
Ärende: § 99. Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun
Ja:35 Nej:24 Avstår:2
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

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Peter Nyberg

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Christina Zedell

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

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

Anders Arneson

S

Ja

Jimmy Baker

M

Nej

Petja Svensson

M

Nej

Catarina Ekeståhl

M

Nej

Lennart Lundell

M

Nej

Christina Tibblin

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Mattias Franzén

M

Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Haider Raja

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Nej

Stig Bjernerup

FP

Nej

Lars Johansson

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Ja

Östen Granberg

SD

Ja

Aram El Khoury

KD Nej

Stefan Dayne

KD Nej

Lena Karlsson

BP

Avstår

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Nej

Stefan Löfstad

M

Nej

Michael Erikson

M

Nej

Lars Robin

M

Nej

Elisabet Thorén

TUP Nej

Anders Markie

TUP Nej

Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP Nej
Dan Gahnström

MP Ja

Therese Kanervainen

SD

Ja

Nils Junker

BP

Avstår

Totalt antal röstande:61
Potentiellt antal röstande:61

Yrkande (KS/2009:381)

2012-09-19

Fittjabadet och Storvretsbadet
med ett Äventyrsbad.

Sverigedemokraterna anser inte att det tillhör kommunens
kärnverksamhet att tillhandahålla äventyrsbad till kommunens
medborgare, särskilt i ekonomiskt svåra tider där framtiden är
osäker om hur ekonomin utvecklar sig.
Kommunen har redan en stor skuldbörda och att i ett sådant läge
åta sig ytterligare kostnader kan inte vara att föra en ansvarsfull
politik. Därmed ska inte kommunen delta aktiv med att finna en
extern intressent. Risken för att kommunen i slutändan får gå in
med ekonomiska medel är uppenbar om kommunen aktivt jagar
intressenter.
Sverigedemokraterna vill också framhålla att kommunens
viktigaste uppgift är att medborgarna har möjligheter att delta i
simskolor, föreningsliv eller att motionera i simhallarna. Självfallet
ska simhallarna underhållas på ett godtagbart sätt. Därmed yrkar
vi bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna
Gruppledare Östen Granberg, Robert Stenkvist,
Theresé Kanervainen

Ändringsyrkande 2012/10-2012
Svar på motion - Även södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning
(M) (KS/2011:159)
Vi i den politiska majoriteten yrkar på att motionen ska anses besvarad.

I Botkyrka har vi 85 000 invånare. Av dem är ca 14 000 ungdomar mellan 12 och 23 år. Med
tanke på kommunens unga befolkning och de geografiska förutsättningar som finns så skulle
ytterligare en ungdomsmottagning fylla ett behov. Det behövs inte göras ytterligare
utredningar för att konstatera behovet.
Den nuvarande ungdomsmottagningen ligger i Hallunda och fungerar väldigt bra som stöd
för kommunens ungdomar. Kostnaderna för den nuvarande ungdomsmottagningen uppgår till
900 000 kronor årligen. Att splittra dessa resurser på två mottagningar skulle riskera den
goda kvaliteten i nuvarande verksamhet
Kommunstyrelsen så väl som socialnämnden avstyrker motionen och anför att Botkyrka
kommun tidigare haft två ungdomsmottagningar som sedermera slogs samman till en då två
enheter bedömdes vara sårbart.
Ungdomsmottagningen finansieras dels med kommunala medel, dels via Stockholms läns
landsting. Därför har representanter från S, V och MP tagit kontakt med ansvarig politiker i
landstinget. För med medverkan och högre uppdragsersättningar från landstinget skulle
ytterligare en ungdomsmottagning vara till gagn för hela kommunen.
Katarina Berggren (s)

Dan Gahnström (mp)

Mats Einarsson (v)
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Svar på motion – Även Södra Botkyrka bör ha en
ungdomsmottagning (M) (KS/2011:159)

Ungdomsmottagningar fyller en viktig funktion och bidrar till att förbättra ungas hälsa genom
att göra det lättare för unga att hitta relevant och aktuell information om sex, hälsa och
relationer mm. Sådan verksamhet måste utformas så att tillgängligheten är god, oavsett vilken
kommundel man bor i. Det är positivt att kommunen söker rationella och kostnadseffektiva
lösningar. Men Botkyrka är dock en stor och spretig kommun där kommundelarna inte hänger
ihop. Tyvärr har ungdomar väldigt olika förutsättningar i olika delar av kommunen. Det är
otroligt omständligt för ungdomar, som inte har körkort, att åka från Tullinge till Norra
Botkyrka.
Om man vill kontakta ungdomsmottagningen är det ofta något som trycker en, problemen kan
vara av känslig karaktär. Då kan det vara en kraftsamling bara att ringa. Därför måste
mottagningen vara en plats som ungdomar lätt hittar till och gärna går till då behov uppstår.
Det blir så klart ett bakslag om man upplever det som omständig och dyrt att åka till själva
mottagningen.
Vår samlade bedömning är att mottagningen inte behöver ha öppet varje dag. Exempelvis kan
man gå halva vägen och låta mottagningen ha öppet tre dagar i Alby och två dagar i Tumba
(öppettider anpassade efter målgruppen). Ungdomsmottagningarna ska då utformas med ett
gott samarbete mellan varandra. Möjlighet att boka tid via e-tjänst bör finnas.
Det är synd att nuvarande avtal inte tillåter flexibla öppettider i linje med vårt förslag. För att
kunna garantera ungdomarna i hela Botkyrka en likvärdig tjänst anser vi dock att det måste
finns en enhet i både Södra och Norra Botkyrka. Det ska finnas ungdomsmottagningar inom
rimligt avstånd för människor i hela kommunen.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

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

YRKANDE

Svar på motion – Öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot Tumba

Förslag till beslut
Folkpartiet yrkar att motionen återremitteras till samhällsbyggandsförvaltningen för vidare
utredning.
Motivering
Folkpartiet var emot att Åvägen stängdes från första början år 2003. Den ”tillfälliga”
avstängning som majoriteten då drev igenom varnade vi för att den skulle bli permanent. Så
har det också blivit. Under årens lopp har vägens standard förfallit allt mer och kan därför inte
öppnas på en gång.
Folkpartiet har hela tiden hävdat att vägen ska öppnas igen, åtminstone för lätt trafik upp till
3,5 ton. Därför bör motionen återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare
utredning

Yrkande (KS/2011:471)

2012-09-19

Motprestationskrav vid mottagande av
försörjningsstöd

Sverigedemokraterna anser att en av kommunens kärnuppgifter är
att se till att så många som möjligt av kommuninvånarna ska få
ökade förutsättningar att komma in på den ordinarie
arbetsmarknaden.
Jimmy Bakers motion tar upp frågan om motprestationskrav vid
mottagande av försörjningsstöd.
Sverigedemokraterna stödjer förslaget.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen
Sverigedemokraterna
Gruppledare Östen Granberg

YRKANDE

Svar på motion – Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd
Förslag till beslut
Folkpartiet yrkar att motionen anses besvarad
Motivering
Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program för kommunen är under utarbetande, tillsammans
med en strategi och organisation för dess genomförande, "Botkyrka Nästa". I detta arbete
anser Folkpartiet att personer som uppbär försörjningsstöd, och som står längre ifrån
arbetsmarknaden än att de får ett vettigt stöd via Arbetsförmedlingen bör vara högre
prioriterade än idag för de kommunala insatserna. Detta innebär bland annat att samverkan
mellan Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver
utökas och förbättras. Alla personer i yrkesverksam ålder bör där så överhuvudtaget är möjligt
erbjudas insatser som för dem närmare arbetsmarknaden, utifrån deras situation. Det ställer
stora krav på utformning av individuella insatser.
Det kommer även att kräva omprioriteringar i den kommunala budgeten. Krav på deltagande,
"motprestation" får inte reduceras till meningslösa aktiviteter. I avvaktan på sådana förslag i
arbetsmarknadspolitiskt program och "Botkyrka Nästa" anser vi motionen besvarad.

Sid 1

bp
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Yrkande
2012-09-27

Svar på motion – Dagverksamheten för dementa på Kärsdala äldreboende i Tullinge
(KS/2012:45)
Vi i BP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till vår motion
Vi tackar för ett positivt svar på vår motion om dagverksamhet för dementa på Kärsdala
äldreboende i Tullinge.
Det är angeläget att kommunen uppmärksammar situationen för de dementa och gör detta nu på
ett konkret sätt, när man ställer sig villig till att försöka lösa problemen som finns för de dementa
och dess anhöriga.
Dagverksamhet för dementa på Kärsdala blir ett välbehövligt tillskott då det endast finns ett
sådant att tillgå idag, det i Alby äng. Nu kommer det att underlätta för alla då man utökar antalet
platser, som dessutom kommer bli tillgängliga i den dementes närhet.
Det är vår förhoppning att verksamheten på Kärsdala kan starta snarast och gärna att
kommunfullmäktige får någon typ av rapport efter ett år.

Ulla-B. Ludvigsson

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

Lena Karlsson

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

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-09-27
Sammanträdestid: 2012-09-27 17:31:09 - 2012-09-27 21:48:50 (1)
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:31 21:48

Inger Ros

S

X

17:31 21:48

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:31 21:48

Gabriel Melki S

X

17:31 21:48

Katarina
Berggren

X

17:31 21:48

S

X

17:58 21:12

Jens Sjöström S

X

17:31 21:48

Jill Melinder

S

X

17:32 21:48

Ebba Östlin

S

X

17:31 20:12

Lars Schou

S

X

17:31 21:48

Arzu Alan

S

X

17:31 21:48

Peter Nyberg

S

X

17:31 21:48

Adnan Issa

S

X

17:31 21:48

Christina
Zedell

S

X

17:31 21:48

Mattias
Gökinan

S

X

17:40 21:48

Maria Gawell
Skog

S

X

17:31 21:48

Youbert Aziz

S

Serkan Köse

S

Inga-Lill Strömqvist S § 100, 94,
95, 96, 97
Sikander Butt S § 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117

Inga-Lill Strömqvist S § 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Sikander Butt S § 100, 94

Björn Pettersson S § 100, 94, 95,
96, 97, 98, § 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,

Vakanta ärenden

110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117
Diana
Hildingsson

S

X

17:31 21:48

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:31 21:48

Taina Virta

S

X

17:31 21:48

Bo Johansson

S

X

17:31 21:48

Maria
Mendoza

S

X

17:31 21:48

Robert
Rasmussen

S

X

17:31 21:48

Anna
Gestblom
Bottner

S

Anders
Arneson

S

Berit Larsson S § 100, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
X

17:31 21:12

Shafqat Khatana S § 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

M

Lennart Lauberg M § 100, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117

Anders
Peterson

M

Stefan Löfstad M § 100, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117

Jimmy Baker

M

X

17:37 21:48

Leif Wirmark M § 100

Petja Svensson M

X

17:38 21:48

Christina Lundgren M § 100

Catarina
Ekeståhl

X

17:31 21:48

Edip Noyan

M

Michael Erikson M § 100, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117

Dragan Tomic M

Lennart
Lundell

M

X

17:31 21:33

Leif Wirmark M § 112, 113, 114,
115, 116, 117

Christina
Tibblin

M

X

17:31 21:48

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:31 21:48

Kia Hjelte

M

X

17:31 21:48

Mattias
Franzén

M

X

17:31 21:48

Natalia
Wrighed

M

Lars Robin M § 100, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP

Elisabet Thorén TUP § 100, 94, 110, 111, 112,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 113, 114, 115,
104, 105, 106, 107, 108, 109
116, 117

TUP

Anders Markie TUP § 100, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117

TUP

Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP
§ 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117

Carl-Erik
Spelmans

Therese
Strömberg

Anders Thorén TUP X

17:31 21:48

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:31 19:51

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:31 21:48

Deniz Bulduk

MP X

17:31 21:48

Bayram
Uludag

MP X

17:31 21:48

Niklas Gladh

MP

Bosse Olsson

MP X

104, 105, 106,
107, 108, 109,
110, 111, 112,
113, 114, 115,
116, 117

Dan Gahnström MP § 100, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117
17:31 -

21:48
Bekir Uzunel

V

X

17:31 21:48

Haider Raja

V

X

17:31 21:48

Mats
Einarsson

V

X

17:31 21:48

Anna Herdy

V

X

17:31 21:48

Karin Pilsäter

FP

X

17:31 21:48

Stig Bjernerup FP

X

17:31 21:48

Lars
Johansson

FP

X

17:31 21:48

Robert
Stenkvist

SD

X

17:31 21:48

Östen
Granberg

SD

X

17:31 21:48
Therese Kanervainen SD § 100,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117

Thomas
Löfgren

SD

Aram El
Khoury

KD X

17:32 21:48

Stefan Dayne

KD X

17:31 21:48

Ulla
Ludvigsson

Nils Junker BP § 100, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

BP

Lena Karlsson BP

Nooshi Dadgostar V § 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117

X

17:31 21:48

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-09-27
Sammanträdestid: 2012-09-27 17:31:09 - 2012-09-27 21:48:50
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:31 21:48

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S

X

17:35 20:12

Sikander Butt

S

X

17:31 21:48

Selin Kayhan

S

X

17:55 20:16

X

17:31 21:48

Youbert Aziz S § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, § 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Anna Gestblom Bottner S § 100, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Anders Arneson S § 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117

Björn Pettersson

S

Serkan Köse S § 100, 94, 95, 96
Ebba Östlin S § 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Mattias Gökinan S § 100, 94
Serkan Köse S § 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117

Berit Larsson

S

X

17:31 21:48

Shafqat Khatana

S

X

17:34 21:48

Emma Collin

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

X

17:40 21:48

Siv Persson
Trogen

S

X

17:31 19:16

Nils Andersson

S
Edip Noyan M § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117

Lennart Lauberg

M

X

17:31 21:48

Stefan Löfstad

M

X

17:31 21:48

Anders Peterson M § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Leif Wirmark

M

X

17:31 21:48

Jimmy Baker M § 100
Lennart Lundell M § 112, 113, 114, 115, 116,
117

Christina
Lundgren

M

X

17:31 20:16

Petja Svensson M § 100

Michael Erikson

M

X

17:31 21:48

Dragan Tomic M § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Natalia Wrighed M § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Lars Robin

M

X

17:31 21:48

Mikael Hansson

M

X

17:31 21:48

Elisabet Thorén

TUP X

17:31 21:11

Karin Nakamura Lindholm TUP § 100, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109

Anders Markie

TUP X

17:31 21:48

Carl-Erik Spelmans TUP § 100, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP X

17:32 21:48

Therese Strömberg TUP § 100, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Isak Betsimon

MP X

17:46 21:48

Dan Gahnström

MP X

17:31 21:48

Niklas Gladh MP § 100, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Haider Raja V § 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117

Nooshi Dadgostar V

X

18:09 21:48

Ronnie Anderson V

X

17:31 20:41

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:32 21:48

Helene
Wåhleman

FP

X

17:32 21:48

Sarab Yalda

SD
X

17:31 21:48

Thomas Löfgren SD § 100, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Ulla Ludvigsson BP § 100, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

Therese
Kanervainen

SD

Miriam
Bengtsson

KD

Yusuf Aydin

KD

Nils Junker

BP

X

17:31 21:48

Sandra Foltas

BP

X

17:31 21:48

