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§ 153
Svar på interpellation - Botkyrkabyggens deltagande i Socialdemokraternas valborgsarrangemang i Storvreten (FP)
(KS/2011:194)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Benny Ferdinandsson (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26 § 102 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Botkyrkabyggens deltagande i Socialdemokraternas valborgsarrangemang i
Storvreten.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-29 § 129 bordlades interpellationen
AB Botkyrkabyggens ordförande Bo Johansson (S) besvarar interpellationen.
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§ 154
Svar på interpellation - våra åtaganden inom LSSverksamheten (M) (KS/2011:338)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-29 §
151 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – våra åtaganden
inom LSS-verksamheten.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
interpellanten inte är närvarande vid dagens behandling av ärendet.
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§ 155
Svar på interpellation - ny upphandlings- och inköpspolicy
(S) (KS/2011:362)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Serkan Köse (S) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-29
§ 151 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – ny upphandlings- och inköpspolicy.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 156
Svar på interpellation - cykelställ i Vårsta centrum (S)
(KS/2011:363)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Anna Gestblom Bottner (S) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-29 § 151 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande – cykelställ i Vårsta centrum.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
den interpellerade ordföranden inte är närvarande vid dagens sammanträde..
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§ 157
Svar på interpellation - angående upprustningen av Tullinge Strand (FP) (KS/2011:364)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Karin Pilsäter (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-0929 § 151 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande – angående upprustningen av Tullinge Strand.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
den interpellerade ordföranden inte är närvarande vid dagens sammanträde.
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§ 158
Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för
helåret samt förslag till omdisponeringar med mera
(KS/2011:395, KS/2011:277)
Beslut

Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner
kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande
av lokaler åt socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och
övergångsbostäder.
Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på
500 000 kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader.
Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 205 lämnat ett förslag till beslut.
Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden
januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i
årets ettårsplan.
Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår
till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan
vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42
miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir
lägre än föregående år.
Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot
ett resultat på knappt 160 miljoner kronor, vilket är 41 miljoner lägre än utfallet 2010. Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det
budgeterade resultatet för 2011.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-29.
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Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP), Ulla-B. Ludvigsson (BP), Mats
Einarsson (V) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 159
Borgensåtagande för SRV (KS/2011:265)
Beslut

Botkyrka kommun går i borgen för SRV återvinning AB:s lån för finansiering av nybyggnation av en förbehandlingsanläggning. Borgen är begränsad
till 31,5 procent vilket motsvarar 9 450 000 kronor vid ett lån om 30 miljoner kronor.
Borgensavgift ska utgå med 0,25 procent per år.
Kommunfullmäktige villkorar sitt beslut med att övriga ägarkommuner går i
borgen för resten av lånet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 206 lämnat ett förslag till beslut.
SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka). Botkyrka
kommuns andel uppgår till 31,5 procent.
Bolagets styrelse beslöt vid styrelsemötet den 19 maj 2011 att hemställa hos
ägarna om kommunal borgen på upp till 30 miljoner kronor för byggnation
av en förbehandlingsanläggning. Beräknad livslängd på den nya anläggningen är minst 15 år och bolaget avser att amortera lånet på samma tid.
Den kommunala borgen ska fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande
till ägarandelen i bolaget. Botkyrka kommuns andel blir maximalt 9 450 000
kr vid ett lånebelopp om 30 miljoner kronor. Borgen ska börja gälla från och
med den 1 december 2011.
Botkyrka kommun har sedan tidigare lämnat borgen till SRV Återvinning
AB. Nuvarande borgensåtagande uppgår till drygt 45 miljoner kronor varav
huvuddelen 31,5 miljoner kronor är kopplade till en garanti för återställning
av deponi.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-26.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 160
Stenbron 1 i Eriksberg - exploateringsavtal och budget för
genomförande (KS/2011:365, KS/2011:334)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och ST1 Energy AB.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet mellan ST1 Energy AB och Selstor Property Alpha AB.
Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförande av detaljplanen till
en nettointäkt om 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stenbron 1, m.fl. 52-75.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 207 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen lämnade i juni 2010 i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram erforderliga avtal kopplade till ändring av detaljplanen
för fastigheten Stenbron 1. Målsättningen med planarbetet är att säkerställa
den gamla stenbron och möjliggöra för en byggnad med uthyrning av förrådslokaler. Befintlig detaljplan för fastigheten medgav bensinstation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen för upp planförslaget för godkännande i
samhällsbyggnadsnämnden i september 2011. Detaljplanen förs sedan upp
för antagande i kommunfullmäktige parallellt med exploateringsavtalet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett exploateringsavtal med
ST1 Energy AB som äger fastigheten. Eftersom bolaget avser att överlåta
fastigheten till Selstor Property Alpha AB har en särskild överenskommelse
träffats kring överlåtelse av åtaganden i exploateringsavtalet. Bolagen står
för samtliga kostnader förknippade med genomförande av detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Samhällsbyggnadsförvaltningen godkände detaljplanen 2011-09-27 § 208
och överlämnade detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 44.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Förteckning över handlingar till kommunfullmäktige:

Protokollsutdrag från klimat- och planeringsberedningen 2011-09-21 § 44
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-13
Exploateringsavtal med bilagor
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet
Projektkalkyl
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2011-09-27 § 208
Samhällsbyggnadsförvaltningen – tjänsteskrivelse 2011-08-22
Detaljplan antagandehandling
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Gestaltningsprogram
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande
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§ 161
Riksten 11:8 (Rikstens företagspark) - köpeavtal
(KS/2011:335)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal med Skanska Sverige
AB för fastigheten Riksten 11:8.
Kommunfullmäktige ger exploateringsprojekt Rikstens företagspark 8,2
miljoner kronor i utökad budget för att finansiera köpet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 208 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen gav i januari 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta ett förslag till detaljplan för en första etapp av Rikstens företagspark. Avsikten är att få fram tomter för små och medelstora företag.
Kommunen äger del av planområdet. Detaljplanen är färdig för antagande
och avvaktar slutliga överenskommelser med övriga två fastighetsägare.
Kommunledningsförvaltningen har efter förhandlingar med Skanska Sverige AB tagit fram ett förslag till avtal om köp av bolagets fastighet Riksten
11:8. Köpeskillingen uppgår till 8,2 miljoner kronor och finansieras genom
det nettoöverskott som exploateringsprojektet bedöms ge när hela företagsparken är utbyggd och tomterna sålda.
Innan detaljplanen slutligen kan föras upp för antagande arbetar kommunledningsförvaltningen för en liknande överenskommelse med Stockholms
stad som också äger mark inom planområdet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 45.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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§ 162
Tornet 4 i Norsborg - ramavtal om markanvisning
(KS/2011:336)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal för markanvisning till Bo Klok
Housing AB för del av fastigheten Tornet 4.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 209 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2009 i uppdrag att ta fram en
detaljplan för etablering av ett äldreboende samt bostäder på fastigheten
Tornet 4 (Tornbergsskolans tomt). Detaljplanen har varit ute på samråd och
rivning av skolbyggnaden pågår.
Kommunledningsförvaltningen har träffat förslag till överenskommelse om
anvisning av marken till Bo Klok Housing AB (Skanska). Avsikten är att
bygga cirka 48 lägenheter i tvåvåningshus liksom 16 radhus i bostadsrättsform vilket kompletterar området bra. Ett markanvisningsavtal kommer att
upprättas inför beslut om antagande av detaljplanen för att reglera slutliga
åtaganden för att genomföra planen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-09-13.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2011-09-21 § 46.
Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 163
Krishanteringsplan - aktualitetsförklaring (KS/2011:348)
Beslut

Kommunfullmäktige aktualitetsförklarar krishanteringsplanen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 211 lämnat ett förslag till beslut.
En förutsättning för ett väl fungerande krishanteringsarbete i kommunen är
att det finns tydliga direktiv för hur krisarbetet ska vara organiserat och hur
det praktiskt ska gå till. En krishanteringsplan har till uppgift att ge verksamheterna den övergripande information de behöver för att kunna organisera och formulera det praktiska krisarbetet.
Krishanteringsplanen omfattar hantering av:
•
•
•
•

Allvarliga händelser
Extraordinära händelser
Höjd beredskap
Pandemier

Kommunfullmäktige antog nuvarande krishanteringsplan 2009-06-16 § 101.
Enligt lagen om extraordinära händelser kapitel 2 § 1 ska kommuner för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Kommunfullmäktige behöver därför aktualitetsförklara kommunens krishanteringsplan. Planen är inte förändrad sedan 2009.
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§ 164
Redovisning av obesvarade motioner
(KS/2011:135)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 212 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen 27 september 2011 framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
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§ 165
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2011:136)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 213 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning den 27 september 2011 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 166
Svar på motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg
omfattningen (M) (KS/2011:162)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 214 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktige 2011-04-28 § 79 en motion – Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg omfattningen (M). Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: ”att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur ägardirektiven för
Botkyrkabyggen AB ska kunna förändras så att en kontinuerlig kartläggning
av det allmännyttiga beståndet genomförs i syfte att upptäcka trångboddhet
samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur ägardirektiven för Botkyrkabyggen AB ska kunna förändras så att bolaget proaktivt kan avhysa de som olovligen bor i andra- och tredje hand.”
AB Botkyrkabyggen har 2011-06-21 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

I motionen pekar (M) på några av de problem som trångboddhet medför.
Man pekar på slitage av ytskikt och felaktig dimensionering av utrymningsvägar. (M) vill att de som olovligen bor i en lägenhet ska avhysas.
Befolkningsstatistiken bekräftar att antalet Botkyrkabor ökar i de norra
stadsdelarna i kommunen. Befolkningsökningen sker i en snabbare takt än
bostadsbyggandet. Att Stockholmsregionen har en snabbt växande befolkning är ingen nyhet. Problemet ligger i att det byggs för få bostäder i regionen, inte minst hyresrätter. Detta begränsar våra medborgares möjlighet till
en egen bostad. I Botkyrka har fullmäktige beslutat om riktlinjer för boendeplanering och där slås fast att vi ska möjliggöra för byggandet av minst
350 nya bostäder varje år i Botkyrka och att det ska finnas planberedskap
för ytterligare 500.
I sitt yttrande redogör AB Botkyrkabyggen för den definition av trångboddhet som de har i sitt regelverk. De redogör också för vilka undantag de tilllämpar. Regelverket betraktas som ett stöd för att ta en dialog med hyresgäster i fall där bolaget misstänker trångboddhet. De framhåller också i sitt yttrande att det är tveksamt om det finns lagstöd för avhysning på grund av
trångboddhet.
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Socialtjänstlagen föreskriver att kommunen har ett ansvar för att våra medborgare har en dräglig livssituation. Även vid avhysningar så kvarstår kommunens ansvar för dessa medborgare. Den politiska majoriteten ser de sociala påfrestningar för individen som trångboddhet medför. Avhysning löser
ingalunda individens sociala påfrestningar, utan snarare tillför nya. Ett mer
konstruktivt sätt att lösa trångboddheten är att öka betalningsförmågan hos
de boende, öka jobbchanserna för kvinnor och män samt att bredda utbudet
på bostadsmarknaden.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att
motionen ska avslås.
Jimmy Baker (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
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§ 167
Svar på motion - Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus gör så att idrottshuset tillgodoser elitspel (BP)
(KS/2011:174)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (BP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 215 lämnat ett förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktige
2011-04-28 § 79 en motion – utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus – gör
så att idrottshuset tillgodoser elitspel. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt kommunstyrelsen och berörd nämnd att
utreda möjligheterna till utbyggnad av läktarplatserna i Tumba idrottshus
samt i enlighet med motionens intentioner”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2011-06-23.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2011-08-29 § 43.
Sammanfattning

Botkyrkapartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra
åt kommunstyrelsen och berörd nämnd att utreda möjligheterna till utbyggnad av läktarplatserna i Tumba idrottshus.
Om- och tillbyggnation av Tumba idrottshus har diskuterats inom kommunen under en längre tid. År 2009 tog kommunfullmäktige beslutet att bevilja
7,2 miljoner kronor för utbyggnad av läktarkapaciteten på idrottshuset. Den
om- och tillbyggnad som nu genomförs ökar antalet läktarplatser till 1100.
Utbyggnaden kommer att vara färdigställd under hösten 2011. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte möjligt planmässigt och byggtekniskt
att bygga ut idrottshuset så att fler läktarplatser skapas.
Den 16 december 2009 undertecknade Botkyrka kommun och Svenska
handbollsförbundet en gemensam överenskommelse gällande att IFK
Tumba Handboll får dispens för elitspel i Idrottshallen med en utbyggnad av
läktaren på kortsidan. Botkyrka lovade även att fortsätta verka för att det
byggs en större evenemangsarena i till exempel Hågelby som kommer att
vara godkänd för bland annat elitspel inom handboll. Botkyrka kommun har
fullgjort vår del av överenskommelsen. Botkyrka kommun har en kontinuerlig diskussion med klubben och Svenska handbollsförbundet för att möjlig-

19[36]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-10-27

göra för IFK Tumba Handboll att spela hemmamatcher på hemmaplan i Idrottshuset.
Yrkanden

Katarina Berggren (S), Mattias Gökinan (S), Östen Granberg (SD), Lars
Johansson (FP), Jens Sjöström (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Ulla-B. Ludvigsson yrkar att motionen ska anses vara besvarad, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 168
Svar på motion - Skolskjuts - förändring av policyn (M)
(KS/2011:160)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 216 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-04-28 § 79 en motion – Skolskjuts – förändring av policyn. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt
Utbildningsförvaltningen att förändra policyn för skolskjuts så alla elever
med längre än 3-5 kilometer från sin skola kan erhålla ett SL-kort – oavsett
vilken skola de väljer”.
Utbildningsnämnden har 2011-08-30 § 75 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Motionärerna anser att erbjudandet om SL-kort bör gälla om eleven väljer
en skola som ligger mer än 3-5 kilometer från hemmet, oavsett om det finns
en annan skola på närmare håll. Utbildningsnämnden avstyrker motionen
med hänvisning till att ett genomförande av motionen skulle innebära betydande ökade kostnader för skolskjutsverksamheten. Utbildningsförvaltningen uppger att en förändring av policyn så som motionärerna önskar skulle
innebära en kostnadsökning med cirka 2,4 miljoner kronor per år.
Motionärerna hävdar även att erbjudandet om SL-kort endast gäller om eleven har mer än 3-5 kilometer till närmaste kommunala skola. Detta påstående är felaktigt. Utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för hur dagens policy fungerar och menar att nuvarande regler om närhetsprincipen
ger eleven rätt till skolskjuts om närmaste skola ligger mer än 2-5 kilometer
från hemmet, oavsett om det rör sig om en kommunal skola eller en friskola.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska
avslås.
Mattias Franzén och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 169
Svar på motion - Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och
dagbarnvården med s.k. "nuddis" (M) (KS/2011:161)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 217 lämnat ett förslag till beslut.
Moderaterna väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-28 §
79 en motion – Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med så kallad "nuddis".
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att "uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och i dagbarnvård" samt att "uppdra
åt utbildningsförvaltningen att se närmare på Malå kommuns så kallade
’nuddis-system’ för att se om det eventuellt skulle kunna vara ett effektivt
system för Botkyrka kommun för att verkställa en inkomstrelaterad taxa i
förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården".
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-0704.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över ärendet 2011-08-30 § 74.
Sammanfattning

Moderaterna pekar i motionen på Malå kommun som har infört ett elektroniskt tidmätningssystem för barnen inom förskola, fritids och dagbarnvård.
Genom in- och utloggning registreras barnens närvaro elektroniskt och administreras centralt. Enligt Malå är fördelarna med systemet pedagogiska,
ekonomiska och administrativa. I media har systemet kallats för "stämpelklocka".
Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att barnomsorgstaxan redan är
inkomstrelaterad i och med att Botkyrka tillämpar den statligt reglerade
maxtaxan. När det gäller tidregistrering för barnens närvaro på förskolan har
Botkyrka kommun i tidigare beslut fastslagit att alla barn i förskolan ska få
gå på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättningsgrad. Erfarenheterna visar att
det främst är hushåll med låga inkomster och en hemmavarande förälder
som skulle minska barnens tid på förskolan om en tidsrelaterad taxa införs. I
många fall är det just de barnen som har störst behov av förskolans pedagogiska verksamhet.
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Yrkanden

Ebba Östlin (S), Karin Pilsäter (FP) och Bayram Uludag (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 170
Svar på motion - Inför skriftliga omdömen (M, FP, KD och
C) (KS/2009:437)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 218 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (FP) och
Pehr-Jannes Gråbergs (C) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2009-10-29 § 172 en motion – Inför skriftliga omdömen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att säkerställa att skriftliga omdömen ges i samtliga grundskolor i
kommunen”.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-0810.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2011-08-30 § 73.
Sammanfattning

Motionen hänvisar till regeringens beslut att skriftliga omdömen ska ges för
samtliga elever i grundskolans första klass från och med höstterminen 2008.
Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje
ämne. Målsättningen är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna
klara vidare studier.
Utbildningsförvaltningen instämmer i motionens målsättning. Förordningarna om individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen har gällt sedan år 2006 respektive år 2008. Utbildningsförvaltningen menar att det ligger i huvudmannens uppdrag att bevaka att skolorna följer de lagar och förordningar som gäller, så även detta uppdrag.
Yrkande

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen
ska anses vara besvarad.
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§ 171
Svar på motion - Satsa på ett ökat föräldrastöd - en kommunal strategi behövs! (KD) (KS/2011:79)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 219 lämnat ett förslag till beslut.
Aram El Khoury (KD) och Stefan Dayne (KD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 § 30 en motion – Satsa på ett ökat föräldrastöd – en kommunal strategi behövs. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ”utifrån intentionerna i den nationella föräldrastödsstrategin utarbeta en lokal strategi för föräldrastöd”.
Socialnämnden har 2011-08-30 § 104 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att främjande och riktat föräldrastöd
erbjuds på olika arenor i Botkyrka kommun. Ökad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, det vill säga Kraftsamling som
började som ett projekt men som nu är en del av förvaltningarnas ordinarie
verksamhet, bedöms vara en framgångsfaktor för att utveckla både ett främjande och riktat stöd som når ut brett till föräldrar och barn.
Inom kort kommer ett förslag till ny folkhälsopolicy för Botkyrka kommun
att gå ut på remiss. Det har utarbetats mot bakgrund av kommunens hållbarhetsarbete, landstingets övergripande mål En god och jämlik hälsa för alla i
länet samt två nationella strategier; Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla samt En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken.
Den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd har det övergripande
målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnens uppväxt.
Som ett led i detta arbete samarbetar kommunen sedan flera år med olika
studieförbund kring Familjeverkstan, en filmbaserad studiecirkel som utarbetats av Statens Folkhälsoinstitut. Syftet är att stärka samspelet mellan barn
och föräldrar. Alla fem studieförbund som är verksamma i kommunen erbjuder dessa cirklar som kommer att genomföras på olika platser i kommunen under hösten.
I den nya folkhälsopolicyn och utvecklingsplanerna ligger fokus på tre åldersgrupper; barn-tonår, unga vuxna och seniorer. När det gäller den första
gruppen innehåller planerna mycket av det som motionen efterlyser och behovet av att utarbeta en separat strategi finns därför inte.
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Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
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§ 172
Svar på motion - Utred förutsättningarna för ett "platt" elljusspår vid Brantbrink (FP) (KS/2011:53)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att presentera
ett förslag till ett platt elljusspår vid Brantbrink i nämndens kommande
framåtsikt.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 220 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201102-24 § 30 en motion – Utred förutsättningarna för ett ”platt” elljusspår vid
Brantbrink. Motionären menar att det är viktigt att det finns spår som passar
de som bara vill promenera och jogga lugnt i naturen.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-06-13 § 68 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen. Nämnden konstaterar att
det finns fem elljusspår i kommunen och att flera av dessa är ordentligt kuperade. Nämnden ser också att behovet finns av ett plattare elljusspår. Idag
finns två kuperade elljusspår vid Brantbrink idrottsplats. Den preliminära
bedömningen är att ett elljusspår kan avvecklas och belysningsutrustningen
återanvändas om ett nytt spår anläggs.
Yrkanden

Lars Johansson (FP), Mattias Gökinan (S) och Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen ska bifallas.
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§ 173
Svar på motion - Utredning och åtgärder av föroreningar av
mark och sjö i området Skårdal (BP) (KS/2011:80)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (BP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2011-10-10 § 221 lämnat ett förslag till beslut.
Ulla-B. Ludvigsson (BP) och Lena Karlsson (BP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 § 30 en motion – Utredning och åtgärder
av föroreningar av mark och sjö i området Skårdal. I motionen anförs att
”berörd instans ska utreda huruvida olovlig tippning av förorenat avfall förekommit i sjön Aspen” och ”om så är fallet att vidta omedelbara och erforderliga åtgärder”. Dessutom anförs att ”ovanstående åtgärder utförs innan
beslut tas om detaljplan och fastighetsplan för Skårdal samt i enlighet med
motionens intentioner”.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2011-09-05 § 41 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att massor tippats på en tomt på
Aspenvägen i Skårdal våren 2009. Marklov och nödvändig dispens från
strandskydd saknades. Miljöenheten gjorde under sommaren 2009 en polisanmälan för brott mot strandskyddslagen.
Hösten 2009 utfärdade samhällsbyggnadsnämnden ett föreläggande till fastighetsägaren att forsla bort de upplagda massorna. När massorna fortfarande låg kvar i augusti 2010 ansökte samhällsbyggnadsnämnden hos Förvaltningsdomstolen om utdömande av vite. Ärendet är ännu inte avgjort i
förvaltningsrätten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den process som har
påbörjats med stöd av plan- och bygglagen med syfte att få massorna borttagna bör fullföljas. Slutligen konstateras att om tvångsåtgärder via planoch bygglagen inte är tillräckligt kommer miljöenheten att göra en ny bedömning och då kan åtgärder med stöd av miljöbalken bli aktuella.
Yrkande

Katarina Berggren (S) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Ulla-B. Ludvigsson yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 174
Anmälningsärenden (KS/2011:41)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag:

- sanera den allmänna bastun i Brantbrink, dnr KS/2011:91
Beslut: delvis genomfört/avslag
- anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner, dnr KS/2011:106
Beslut: besvarat
- lokal för kampsporter i Alby, dnr KS/2011:153
Beslut: avslag
- fritidsgård med idrottsinriktning för funktionshindrade, dnr KS/2011:163
Beslut: besvarat
- påbyggnad av Alby sporthall, dnr KS/2011:167
Beslut: avslag
- upplevelser i Hågelbyparken, dnr KS/2011:211
Beslut: besvarat
- utöka infartsparkeringen vid Tumba station, dnr KS/2011:166
Beslut: bifall
- mindre brant backe och bättre belysning i Tullinge centrum,
dnr KS/2009:313 – kompletterande beslut
Beslut: Avslag/besvarat
- inför mopedförbud på gång- och cykelvägar vid Bäverstigen,
dnr KS/2011:315
Beslut: delvis bifall
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§ 175
Valärenden (KS/2011:43)
Följande avsägelser har inkommit:
Anders Peterson (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Jimmy Baker (M), ledamot i kommunstyrelsen
Bo Lindhult (M), ledamot i dialogforum Grödinge
Mariam Mohamed Aden (S), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Jan Hedin (FP), suppleant i Södertörns Energi AB fr o m årsstämma 2012
Håkan Borg (SD), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Jimmy Baker (M)
Anders Peterson (M)
Hörningsnäs 11
147 92 GRÖDINGE
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
2:e vice ordförande efter Anders Peterson (M)
Jimmy Baker (M)
Rådjursvägen 50
147 34 TUMBA
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Björn Pettersson (S)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Nibblevägen 6, 3 tr.
146 30 Tullinge
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inga-Lill Strömqvist (S)
Anders Gustafzon (S)
Viad 24
147 92 Grödinge
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anders Gustafzon (S)
Sara Sylvan (S)
Morgonvägen 93
146 32 Tullinge
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mariam Mohamed Aden (S)
Karin Blid (S)
Krögarvägen 113
145 52 Norsborg
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Jan Hedin (FP) fr o m årsstämman 2012
Benny Ferdinandsson (FP)
Korstorpsvägen 25
146 34 Tullinge
Övriga val bordläggs
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mbarouk, Mzee Said (M)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (M)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonas Litsche (M)
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DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Bo Lindhult (M)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Håkan Borg (SD)
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§ 176
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- ambulerande valövervakare (SD), dnr KS/2011:380
- förbättra fartbegränsningen på Flottiljvägen i Riksten (FP),
dnr KS/2011:386
- värna flyghistoriken i Riksten Friluftstad (FP), dnr KS/2011:387
- öppna Åvägen i riktning från Tullinge mot Tumba (TUP),
dnr KS/2011:407
- utan historia – ingen framtid (TUP), dnr KS/2011:408
- fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M), dnr KS/2011:409
- uppmärksamma de som gör Botkyrka vackrare (M), dnr KS/2011:410
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§ 177
Nya interpellationer (KS/2011:406, KS/2011:405,
KS/2011:385)
Beslut

Interpellationen angående placering av Drakenplanet är besvarad.
Övriga interpellationer överlämnas till respektive ordförande för besvarande
vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- angående placeringen av Drakenplanet (FP), dnr KS/2011:385
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen vid dagens sammanträde.
Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

- angående minskat antal heltidsanställda (FP), dnr KS/2011:405
Till socialnämndens ordförande:

- angående hälsokommunikatörer (FP), dnr KS/2011:406
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§ 178
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:
- hälsostig i Tullinge, dnr KS/2011:376
Besvaras av kommunfullmäktige
- kolonistugor i Botkyrka kommun, dnr KS/2011:381
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- allaktivitetshus för olika åldrar, dnr KS/2011:382
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- 2 timmars fri parkering söndagar och kyrkhelger på Postängsvägen vid S:t
Botvids katolska kyrka, dnr KS/2011:389
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- döp om Roplanhallen till Sven Tumba hallen, dnr KS/2011:391
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- isbana på Albysjön, dnr KS/2011:392
Besvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden
- låt vuxna förståndshandikappade öppna/sköta caféverksamhet på Tumba
sjukhus/äldreboende, dnr KS/2011:399
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
- utsiktsplats vid Tullingesjön, dnr KS/2011:403
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden

36[36]

SÄRSKILT YTTRANDE
2011-10-10
Delårsrapport för perioden januari- augusti, prognos för helåret samt förslag till
omdisponeringar med mera
Folkpartiet har inga andra förslag till omdisponeringar än vad som kommer till uttryck i
ordförandeförslaget. Vi vill dock påminna om att när det gäller investeringsmedel till
jourlägenheter/övergångsboenden så hade Folkpartiet när det gäller Uttrans skola i första
hand ansett att dessa lokaler skulle fått fortsätta att används för skolverksamhet.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2011-10-10
Ärende 205 Delårsrapport för perioden januari – augusti, prognos för helåret
samt förslag till omdisponeringar med mera (KS/2011:277)

Vi vill först och främst framhålla att det är anmärkningsvärt att kommunen igen ser ut
att gå mot ett mycket stort överskott. Detta när t.ex. Vård- och omsorgsförvaltningen
återigen ser ut att gå mot ett stort underskott. Förklaringen torde vara upprepade
underbudgeteringar?
När det gäller anslaget till projektet mot hedersrelaterat våld så är vi oerhört positiva, då
det är Moderaterna som aktivt drivit på att utreda frågan och komma tillrätta med
problemen i kommunen.
I frågan om iordningställandet av jourlägenheter och övergångsbostäder i Uttran så vill
vi påpeka att vi dels hellre hade sett en annan lokalisering av verksamheten som inom
allmännyttan, dels hade vi hellre sett ett annat användningsområde för gamla Uttrans
skola.

Anders Peterson

Jimmy Baker

bp
BOTKYRKAPARTIET

Yrkande
2011-10-27

§
Svar på motion – Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus – gör så att idrottshuset
tillgodoser elitspel (BP)
(KS/2011:174)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad

I svaret framkommer att om- och tillbyggnad av Tumba idrottshus genomförs medförande att
läktarplatserna kommer att utökas till 1100 platser, vilket vi till vissa delar finner positivt.
Det framkommer dock i svaret att det inte är möjligt planmässigt och byggtekniskt att bygga ut
idrottshuset så att fler läktarplatser skapas, som vi anser missvisande.
Vi har fått annan information att detta är fullt möjligt, vilket delvis står i vår motion och borde ha
kunnat studeras noggrannare av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Då om- och tillbyggnaden av idrottshuset nu i stort sett är klar ser vi detta som en utveckling som
går i linje med vår motion och anser därför att motionen är besvarad.

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen

Ärende: 219 Yttrande över motion Satsa på ett ökat föräldrastöd – en kommunal strategi
behövs
En av de största riskfaktorerna för att må psykiskt dåligt och hamna i kriminalitet som vuxen är att
råka i konflikter som barn. Vetenskapliga rapporter visar att gott samspel mellan föräldrar och barn
minskar risken för ett stort antal hälsoproblem, bland annat olika former av psykisk ohälsa, olika
former av missbruk och kriminalitet.
För att förbättra barns hemtillvaro presenterade regeringen i slutet av mars 2009 en nationell strategi
för föräldrastöd. Strategin syftar till att erbjuda alla föräldrar stöd under hela barnets uppväxttid. Under
två år ska 140 miljoner kronor användas för att sprida utbildningar över landet.
Vi kristdemokrater anser att det finns ett stort behov av att skapa ett bättre samordnat föräldrastöd i
Botkyrka och föreslår i vår motion att kommunen, utifrån intentionerna i den nationella
föräldrastödstrategin, utarbetar en lokal strategi för föräldrastöd.
I svaret på motionen framgår att det pågår ett arbete inom olika förvaltningar för främjande och riktat
stöd till föräldrar och barn, inte minst genom Kraftsamling. Samtidigt samarbetar kommunen med
olika studieförbund kring Familjeverkstan. Det tycker vi är glädjande och ligger i linje med motionens
intentioner. Vi ser också med förväntan på förslaget till ny folkhälsopolicy som inom kort går ut på
remiss.

Botkyrka 2011-10-10

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

§ 171 Yttrande (KD) Ökat föräldrastöd

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

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

bp
BOTKYRKAPARTIET

Yrkande
2011-10-27

§
Svar på motion – Utredning och åtgärder av föroreningar av mark och sjö i området
Skårdal (BP) (KS/2011:80)

Vi i BP yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen

I svaret på vår motion framkommer att det har varit olovlig tippning av massor, (avfall), på en
tomt vid sjön Aspen, vilka skulle forslas bort under 2009.
Under hösten 2010 låg massorna fortfarande kvar och samhällsbyggnadsnämnden, sbn, ansökte
om utdömande av vite hos Förvaltningsdomstolen, som ännu ej avgjort ärendet.
Men nämndens miljöenhet är dock beredd att göra en ny bedömning och kan komma vidta
åtgärder med stöd av miljöbalken.
Vi i BP kan åter konstatera att vår motion har blivit vällovligt behandlad men att man från
ansvarigt håll inte vill eller kan bifalla den fullt ut.
Vi vill särskilt framhålla att motionens 2:a att-sats de facto blivit bifallen efter vad som
framkommer i tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-05-31.

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 2011-10-27
Sammanträdestid: 2011-10-27 17:30:22 - 2011-10-27 20:28:38
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk S

X

17:30 20:28

Inger Ros

S

X

17:30 20:28

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 20:28

Gabriel Melki S

X

17:30 20:28

Katarina
Berggren

S

X

17:30 20:28

Serkan Köse

S

X

17:30 20:28

Jens Sjöström S

X

17:31 20:28
Inga-Lill Strömqvist S § 153,
153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178

Jill Melinder

S

Ebba Östlin

S

X

17:30 20:28

Lars Schou

S

X

17:30 20:28

Arzu Alan

Sikander Butt S § 153, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

S

Björn Pettersson S § 153, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Peter Nyberg S

Adnan Issa

S

X

17:30 20:28

Christina

S

X

17:30 -

Vakanta ärenden

Zedell
Mattias
Gökinan

20:28
S

X

17:37 20:28

Daniel Mwaura Njuguna S §
153, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178

Maria Gawell
S
Skog

Youbert Aziz S

Berit Larsson S § 153

X

17:30 20:28
Siv Persson Trogen S § 153,
153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178

Diana
Hildingsson

S

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:30 20:28

Taina Virta

S

X

17:30 20:28

Bo Johansson S

X

17:30 20:28

Maria
Mendoza

S

X

17:30 20:28

Robert
Rasmussen

S

X

17:30 20:28
Berit Larsson S § 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178

Anna
Gestblom
Bottner

S

Anders
Arneson

S

X

17:30 20:28

Edip Noyan

M

X

17:30 20:28

Anders
Peterson

M

X

17:30 20:28

Jimmy Baker M

X

17:30 20:28

Petja
Svensson

M

X

17:30 20:28

Catarina

M

X

18:16 -

Lennart Lauberg M § 153,

153

Ekeståhl

20:28

Stefan Löfstad M § 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178

Dragan Tomic M

Lennart
Lundell

M

X

17:30 20:28

Christina
Tibblin

M

X

17:30 20:28

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 20:28

Kia Hjelte

M

Mattias
Franzén

M

154, 155, 156, 157, 158

Leif Wirmark M § 153, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178
X

17:30 20:28
Christina Lundgren M § 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Natalia
Wrighed

M

Karin
Nakamura
Lindholm

TUP X

17:30 20:28

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:33 20:28

Therese
Strömberg

TUP X

17:32 20:28

Anders
Thorén

TUP X

17:30 20:28

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 20:28

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:33 20:28

Deniz Bulduk MP X

17:30 20:28

Bayram
Uludag

17:30 20:28

MP X

Isak Betsimon MP § 153, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Niklas Gladh MP

Bosse Olsson MP X

17:30 20:28

Bekir Uzunel V

X

17:30 20:28

Haider Raja

V

X

17:30 20:28

Mats
Einarsson

V

X

17:30 20:28

Anna Herdy

V

X

17:30 20:28

Karin Pilsäter FP

X

18:31 20:28

Stig
Bjernerup

FP

X

17:30 20:28

Lars
Johansson

FP

X

17:30 20:28

Robert
Stenkvist

SD

X

17:30 20:28

Östen
Granberg

SD

X

17:30 20:28
153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176,
177, 178

Håkan Borg

SD

Aram El
Khoury

KD X

17:30 20:28

Stefan Dayne KD X

17:30 20:28

Ulla
Ludvigsson

17:30 20:28

BP

Lena Karlsson BP

Benny Ferdinandsson FP §
153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164

X

Nils Junker BP § 153, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2011-10-27
Sammanträdestid: 2011-10-27 17:30:22 - 2011-10-27 20:28:38
Namn

P

Närv. Klockslag Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:30 20:28

Jill Melinder S § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S
X

17:30 20:28

Arzu Alan S § 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

X

17:30 20:28

Peter Nyberg S § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
Mattias Gökinan S § 153,
Anna Gestblom Bottner S § 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Sikander Butt

S

Selin Kayhan

S

Björn Pettersson S

S

X

17:30 20:28

Shafqat Khatana S

X

18:12 20:28

X

17:30 20:28

Maria Gawell Skog S § 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

X

17:30 20:28

Diana Hildingsson S § 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Lennart Lauberg M

X

17:30 20:28

Catarina Ekeståhl M § 153, 154, 155, 156, 157,
158

Stefan Löfstad

M

X

17:30 20:28

Dragan Tomic M § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Leif Wirmark

M

X

17:30 20:28

Kia Hjelte M § 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Berit Larsson

Emma Collin
Daniel Mwaura
Njuguna

S
S

Siv Persson
Trogen

S

Nils Andersson

S

Christina
Lundgren

M

X

17:30 20:28

Michael Erikson M

X

17:30 20:28

Lars Robin

M

X

17:30 20:28

Stefan
Andersson

M

Elisabet Thorén

TUP

Isak Betsimon

MP X

17:30 20:28

Dan Gahnström

MP

Nooshi
Dadgostar

V

Ronnie
Anderson

V

Benny
Ferdinandsson
Helene
Wåhleman

Natalia Wrighed M § 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178

Agneta Hallberg TUP
Anders Markie

TUP

X

17:30 20:28

FP

X

17:30 20:28

FP

X

17:30 20:28

Sarab Yalda

SD

Miriam
Bengtsson

KD X

17:31 20:28

Caroline Blom

KD

Nils Junker

BP

X

17:30 20:28

Sandra Foltas

BP

X

17:30 19:09

Niklas Gladh MP § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

Karin Pilsäter FP § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164

Thomas Löfgren SD

Lena Karlsson BP § 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

