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§1
Svar på interpellation: Angående hanteringen av Allégården och tekniska nämndens arbetssätt (TUP), KS/2018:787
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Per Börjel (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18
§ 280 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Angående hanteringen av Allégården och tekniska nämndens arbetssätt.
Tekniska nämndens ordförande Stefan Dayne (KD) besvarar
interpellationen.
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§2
Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående
byggnation (KS/2018:800)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar att investeringsbudgeten ökar med maximalt
130 mnkr för 2019 i syfte att slutföra pågående byggnation av 60 vård- och
omsorgslägenheter och lokaler för dagverksamhet på Allégården i Tumba.
Investeringsbeloppet kan justeras nedåt i kommunfullmäktige efter slutförd
projektering.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
Kommunstyrelsen beslutar om att i bokslutet skriva ner fastighetens nuvarande bokförda värde på 4,5 mnkr på grund av grundläggande brister i konstruktionen.
Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden endast belastas
för hyreskostnaden beräknad på en investeringsutgift på högst 155 miljoner
kronor, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-19, §146, om
maxkostnad för byggnationen av Allégården.
Tekniska nämnden ska leverera rapporten från genomlysningen av investeringsprojektet till kommunstyrelsen senast 2019-04-30.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 1 lämnat ett förslag till beslut.
Startpunkten för renovering av två av kommunens vård- och omsorgsboenden var Arbetsmiljöverkets beslut om att vitesförelägga kommunen för det
fall att bristerna i boenden inte blir åtgärdade senast den 31 december 2018.
Vitesföreläggandena gällde Tumba vård- och omsorgsboende och Allégårdens vård- och omsorgsboende.
För att åtgärda bristerna i boendena beslutade kommunfullmäktige vid
sammanträdet i september 2014 att uppdra till tekniska nämnden att ersätta
dessa boenden genom att dels upphandla hyresavtal för totalt 120 nya boendelägenheter i Samariten samt försälja denna fastighet. Dels att upphandla
hyresavtal för 60 nya lägenheter i Fittja samt i Vårsta. Samtliga boenden ska
följa svensk standard. Utöver dessa boenden tillkommer ett senare beslut
som avser renoveringen av Allégårdens vård- och omsorgsboende.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat intensivt för att leverera
dessa 300 boendeplatser senast inför årsskiftet 2018/2019. Förutsättningarna
för detta har som helhet varit av extraordinär art. Dels på grund av Arbetsmiljöverkets korta tidsfrist för omvandlingarna samtidigt som det råder kraftig byggkonjunktur i hela landet och i synnerhet i Stockholms län. Gällande
detaljplaners bestämmelser har inte stämt överens med dagens krav på bästa
kostnadseffektiva utformning av byggnader för dessa boenden. Detta inne-
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bär att det är svårt att bygga rationellt och ekonomiskt eftersom man blir
tvungen att anpassa byggnationen till befintlig byggnad och struktur. Målet
vid all byggnation är att kunna erbjuda medborgarna rätt boende till rimlig
hyra.
När det gäller Allégårdens vård- och omsorgsboende har uppdraget växt.
Detta beror främst på att stommen i den ursprungliga byggnaden visade sig
ha omfattande skador, att man under byggnationen inte följt bygghandlingarna samt att det förekommit en hel del slarv och fel 1966.
Trots ökade kostnader i projektet rekommenderar tekniska förvaltningen att
produktionen av de 60 lägenheterna och lokalen för dagverksamheten, ska
fortsätta. Detta alternativ ger den lägsta årshyran och lägsta ekonomiska påverkan på kommunens resultat samtidigt som detta alternativ bidrar till att
erbjuda Botkyrkaborna 60 platser på boendena under 2019. Kön till vårdboendena varierar över tid och det råder mycket stor brist på platser för vårdoch omsorgsboende i hela länet.
Hyresnivån för Allégården kommer att grunda sig på fastighetens värde utifrån en marknadsvärdering som ska göras efter att investeringsprojektet är
färdigställt. Hyresberäkningen grundar sig på den nya internhyresmodellen
och ska täcka kostnader för avskrivningar (utifrån komponentfördelning),
internränta samt drift- och mediakostnader.
Vård- och omsorgsnämnden (2018-12-10 § 102) och tekniska nämnden
(2018-12-10 § 145) föreslog kommunstyrelsen att fatta beslut om att vårdoch omsorgsnämnden endast ska belastas för kostnaden till högst 155 mnkr.
Årshyran beräknas på tidigare beslutad investeringsutgift enligt den nya internhyresmodellen. Om hyresnivån blir högre till följd av marknadsvärderingen kommer vård- och omsorgsnämnden att kompenseras för överstigande årshyra i samband med Mål och budget 2020.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska tekniska nämnden leverera rapporten från genomlysningen av investeringsprojektet till kommunstyrelsen
senast 2019-04-30.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201812-20.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 145.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-12-07.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 102.
Vård och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201812-06.
Motivering

Omsorgen är för mittenmajoriteten en av våra viktigaste frågor. Att alla ska
vara nöjda med sin omsorg - att alla ska få den omsorg de behöver - att alla
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är trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Det är med den utgångspunkten som beslut tas att säkerställa att Allégården färdigställs och
att Botkyrkaborna får tillgång till de vård- och omsorgsplatser som de är i
behov av. Det är med prioritet på att de äldre i Botkyrka ska få den omsorg
de behöver som detta beslut tas.
Men det är inget enkelt beslut. Det är oacceptabelt att kostnaderna har ökat
så här pass mycket. Nämnderna och fullmäktige har i alla steg fattat beslut
utifrån tekniska förvaltningens rekommendationer i förvissning om att det är
det mest ekonomiska, att bästa möjliga kvalitén säkras och att det är snabbaste vägen för att omsorgsplatserna kommer till i tid.
Beslut om upphandlingsform med en samverkanentreprenad där projektering skulle ske fortlöpande är också gjord på inrådan från tekniska förvaltningen. Det skulle ge en bättre kostnadskontroll samtidigt som det skulle
vara det snabbaste alternativet och ge god kvalitet. Det har aldrig framgått
att kommunen löper stor risk att behöva stå för alla kostnader och fördyringar som uppstår av oförutsedda kostnader. Eller att avbryta avtalet är förenat med så dyra skadeståndskostnader, att det i praktiken gör det omöjligt.
Åter igen står nämnder och fullmäktige med ett korthändigt underlag och
med få handlingsalternativ. Kommunledningen har önskat djupare utredningar av vilka alternativ som funnits. Alternativen 2 och 3 är fortfarande
endast ytligt utredda.
Men med det pågående projektets upplägg och situation så står vi återigen
inför, och tvingas inse att beslut måste fattas skyndsamt. Fullmäktige måste
ta beslut med kort tidsfrist för att säkra skattemedel och att boendeplatserna
blir klara.
Kommunledningens största fokus är att Botkyrkaborna ska få den omsorg
de behöver. Vi kommer aldrig tillåta att det är pengarna till omsorgen och de
äldre, genom exempelvis sämre kvalitet eller lägre servicegrad, som ska betala för de extrema fördyringar som sker. Därför kommer omsorgen endast
stå för den hyreskostnad som beräknas på en investeringsutgift på 155 mnkr
som är den senaste beställning vård- och omsorgsnämnden beslutat om.
Kostnader som uppstått utöver detta kommer att belasta kommunen som
helhet. Detta sker för att kommunledningen vill säkra att äldre ska ha en
omsorg med god kvalitet och att de äldre inte ska betala priset för att detta
byggprojekts orimliga höga kostnader.
Med det viktiga ställningstagandet att vård- och omsorgsnämnden enbart
ska stå för hyreskostnaden som motsvarar beställningen på 155 mnkr, och
med beskrivningen i handlingen om de olika alternativen väljer kommunledningen att ta beslut som innebär att man säkrar att ett vård- och omsorgsboende kommer på plats och att de äldre får den omsorg de är i behov av
och är värda.
Den uppkomna situationen är helt oacceptabel. Därför tillsätts en utredning
som på djupet ska utreda exakt vad som har hänt och hur det kunde gå så fel
för att säkerställa att det aldrig sker igen.
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Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Andrei Ignat (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP),
Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Per Börjel (TUP) lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2019-01-07
Ärende 1

Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående byggnation
(KS/2018:800)

Allégårdens vård- och omsorgsboende har varit en sorglig följetång i politiken och i media
under de senaste åren. Från ursprungliga 95 miljoner kronor beräknas nu slutnotan hamna på
smått ofattbara 285 miljoner kronor! Allt detta på grund av undermåliga insatser, från såväl
tekniska förvaltningen, som konsulter, som grovt felbedömda beslut av den politiska
majoriteten.
Den 12 maj 2015 begärde Moderaterna i Vård & Omsorg återremiss (och i andra hand avslag)
på ett bristfälligt beslutsunderlag från en konsult. Vi noterade då att det inte fanns möjlighet
att fatta beslut därför att det saknades en ordentlig kostnadskalkyl, det fanns ingen ritning och
inte heller någon konsekvensanalys var gjord. Plus att det fanns andra brister i underlaget.
Vi moderater har flera gången under Tekniska nämnden muntligen hävdat att byggnaden bör
rivas och nytt äldreboende byggas. Vi lämnade 2017 en protokollsanteckning under ett
sammanträde med rekommendationen att byggnaden borde rivas och ny byggnad bör utföras
på platsen, i Vårsta eller på en annan plats i kommunen. Vi moderater tycker att Allégårdens
tomt lämpar sig bättre för bostäder.
Vi finner det uppseendeväckande att kommunen som helhet inte sett att det ytterst drabbar de
människor som söker vård och omsorg. Det är kommunens yttersta ansvar att tillse att det
finns bostäder för de mest utsatta, multisjuka äldre medborgarna.
Kön till omsorgsboende är lång – även om kommunen ger avslag till många sökande med
hänvisning till utökade hemtjänstinsatser. Nu är det också svårare att kunna köpa externa
platser eftersom också grannkommunerna har egna köer. De privata boenden som byggts i
Botkyrka kommun är nu också fullbokade
Vi valde därför nu i bägge nämnderna att ställa oss bakom ordförandeförslaget, men endast av
omtanke med de som behöver omsorgsboende. Det är inte Botkyrkas äldre eller
funktionshindrade, människor som har behov av vård och omsorg, som ska betala detta, utan
kommunen.
Ansvaret är i första hand politiskt och det landar hos majoriteten (S+MP+KD+C+L). Vi
ställer oss därför frågande till att man utser en ny förvaltningschef till ensam syndabock för ett
problem som har pågått i snart fyra år.
Hur kan vi säkra på att sista ordet är sagt, vare sig om slutkostnaderna eller tidsplanen?

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M)

Yngve RK Jönsson (M)

Kommunfullmäktige
Ärende 2:

Särskilt yttrande
2019-01-31

Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående
byggnation

Bland alla problem runt tekniska nämnden har Allégården varit en extra sorglig följetång i Botkyrka
de senaste åren. När ett projekt blir 4-5 gånger dyrare än planerat inställer sig naturligtvis en rad
frågor; när den senaste kostnadsökningen är nära en dubblering inställer sig ännu fler.
Vi i Tullingepartiet har därför ställt en interpellation med en rad frågor till tekniska nämndens
ordförande gällande detta. Vi har även under en lång tid uttryckt oro över utvecklingen med
oväntade och kraftiga kostnadsökningar för olika projekt.
År 2016 riktade en enig revisorsnämnd skarp kritik mot tekniska nämnden och rekommenderade att
nämnden inte skulle ges ansvarsfrihet. Den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige ansåg
beklagligtvis att det räckte att genomföra ett åtgärdsprogram. I ljuset av Allégårdsprojektet måste
man fråga sig vad som hände med detta åtgärdsprogram.
Problemen har uppenbarligen tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från oppositionen och
revisionen. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits för att få kontroll över situationen.
Nu lägger den politiska majoriteten en stor del av skulden på förvaltningen, inte minst genom att
avskeda förvaltningschefen trots stora protester från förvaltningens anställda. Men var ligger det
politiska ansvaret? Har politiker från majoriteten agerat i enlighet med kommunfullmäktiges mål
och riktlinjer? Har ansvariga politiker istället för att ta tag i problemen uppvisat en ”låt-gåmentalitet”?
Av en lång rad brister, som påtalats ett flertal år i följd, är ovanstående några exempel på problem
som lättare kan överblickas, kontrolleras och förebyggas i en medelstor kommun med färre ärenden.
I en medelstor kommun, kan kontrollen utföras på ett effektivare sätt än i en stor kommun; det blir
lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att pengar används på rätt sätt. I en medelstor
kommun har alla ansvariga ögonen på sig.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Per Börjel (TUP)
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§3
Fusion av Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka AB
(KS/2018:534)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om en tvåstegsomstrukturering genom att:
1.

Botkyrka kommun överlåter sina aktier i Hågelbyparken AB till
Upplev Botkyrka AB den 1 maj 2019.

2.

Hågelbyparken AB går därefter upp i Upplev Botkyrka AB den 1
januari 2020 genom en absorption av helägt dotterbolag.

3.

Godkänna Upplev Botkyrka AB och Hågelbyparken AB:s förslag
till fusionsplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 2 lämnat ett förslag till beslut.
Vid ägarmöten med Hågelbyparken AB (Hågelbyparken) och Upplev Botkyrka AB (UBAB) har diskussioner om en fusion diskuterats mellan ägarna
och representanter för bolagen förekommit under året. Detta formaliserades
sedermera den 17 september 2018 då ett beredningsuppdrag inkom till kommunledningsförvaltningen från kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin
angående möjligheterna att fusionera de helägda kommunala bolagen och
Hågelbyparken. I beredningsuppdraget anges att det i och med att de kommersiella verksamheterna i Hågelbyparken ska upphandlas bedöms att Hågelbyparken bör fusioneras med UBAB och därmed gå tillbaka till en bolagsstruktur som rådde innan bolagen delades. Syftet med att dela bolagen 2009
var att överlåta Hågelbyparken till familjen Lindgren som skulle utveckla
platsen till en Familjepark. Förhandlingarna med familjen Lindgren avbröts
och de senaste tio åren har kommunens idé fortsatt varit att utveckla Hågelby
tillsammans med marknadsaktörer. Det har visat sig vara svårt att hitta tilltalande marknadsidéer som går att genomföra och kommunen har således bestämt att Hågelbyparken ska utvecklas på plats. Detta talar för att kommunen
inte behöver ett särskilt bolag för Hågelbyparken när ett partnerskap med
marknadsaktörer inte är nära förestående.
En fusion kommer att resultera i mindre administration och minskade kostnader för bolaget. Vidare anges att det ur ägarstyrningssynpunkt blir enklare
att styra bolaget och att uppdatera styrdokument vilket kommer bidra till en
stabilare kontinuitet.
Kommunledningsförvaltningen har givit advokatfirman Lindahl i uppdrag
att se över hur en fusion skulle kunna genomföras på ett så förmånligt sätt
som möjligt för kommunen och bolagen. Lindahls har i anledning av upp-
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draget inkommit med en promemoria, se bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Med
beaktande av Lindahls promemoria bedömer kommunledningsförvaltningen
att det är mest förmånligt för kommunen och bolagen att genomföra fusionen genom en tvåstegsomstrukturering där Botkyrka kommun först överlåter
aktierna i Hågelbyparken till UBAB och därefter låter Hågelbyparken gå
upp i UBAB genom en absorption av helägt dotterbolag. Alternativet är enligt Lindahls mest förmånligt då Hågelbyparken har ett underskott som riskerar att inte kunna utnyttjas för avdrag om man väljer ett annat fusionsalternativ.
Sammanfattningsvis föreslår kommunledningsförvaltningen att fusionen
sker som en tvåstegsomstrukturering, på det sätt som Lindahls föreslagit
i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Den tidsplan som föreslås för omstruktureringen att Botkyrka kommun överlåter sina aktier i Hågelbyparken till
UBAB den 1 maj 2019 och att Hågelbyparken därefter ska gå upp i
UBAB den 1 januari 2020 genom en absorption av helägt dotterbolag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§4
Översyn av principer för avgäldsreglering och friköp av
tomträtter (KS/2018:717)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att avgäldsreglering av tomträtt ska ske
enligt föreliggande principer.
2. Kommunfullmäktige godkänner att friköp av tomträtt ska ske enligt
föreliggande principer.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
Gällande principer för omreglering av småhustomträtter är från 2007 och för
friköp av småhus från 2005. För övriga tomträtter (flerbostadshus och verksamheter) finns inga tagna principer utan marknadsvärdet och lagstiftningen
utgör gränsen för hur avgäld och friköpspris föreslås. I samband med att Botkyrka nu köpt i princip all mark av Stockholm stad som är upplåten med
tomträtt fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över principerna för
omreglering och friköp.
Förslaget innebär inte någon nämnvärd intäktsförändring jämfört med idag
tillämpade principer och metoder. Den ökade intäkt som kommer efter omregleringarna beror på höjt marknadsvärde och marktaxeringsvärde.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om att förvärva fastigheter
upplåtna med tomträtt som Stockholm stad ägde i Botkyrka, fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över principerna för omreglering och friköp av tomträtter. Kommunens omfattande förvärv av fastigheter upplåtna
med tomträtt föranleder att de tomträttshavare som får Botkyrka kommun
som ny tomträttsupplåtare får insyn i vilka regler kommunen tillämpar idag
och att kommunen aktualiserar och tydliggör vilka principer för avgälder
och friköp som kommunen tillämpar som ny ägare.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 429.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-30.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), Stina Lundgren (M), Per Börjel (TUP) och Yngve
RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunfullmäktige
Ärende 4:

Särskilt yttrande
2019-01-31

Översyn av principer för avgäldsreglering och friköp av
tomträtter

Föresatsen att förenkla beräkningen av tomträttsavgälden är god. Dock är det önskvärt att öka
tydligheten så att kostnadsneutralitet påvisas för kommunen samt mellan villaägare som äger sin
tomt och villaägare som har tomträtt.
Tomträttsavgälden torde därför kunna delas upp i två delar:
1) Ersättning för kommunens kapitalkostnad av markägandet.
2) Ersättning för utebliven fastighetsavgift.
Den första delen beräknas lämpligen med taxeringsvärdet som bas samt en antagen räntesats av t.ex.
statslåneränta plus 2%.
Anders Thorén (TUP)

Stina Lundgren (M)

Per Börjel (TUP)

Yngve RK Jönsson (M)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-31

§5
Slutredovisning av projektnummer 3903 - Utbyggnad av ny
vattenledning från Tumba till Sandstugan (KS/2018:801)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 3903 –
Utbyggnad av ny vattenledning från Tumba till Sandstugan.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
En förstärkning av vattenförsörjning till Tumba har funnits planlagt en längre
tid. Genom exploateringsprojektet Sandstugan gavs möjlighet att göra en ny
anslutning till Stockholm Vattens huvudmatning som passerar Söderby.
Projektet avser en ny vattenledning i dimension 355 millimeter och med
längden 1 805 meter. För att utföra ledningen bestämdes att större delen av
sträckan skulle genomföras med styrd borrning. Endast för de sista 200 meterna in mot Sandstugan bedömdes att schaktning skulle vara nödvändigt.
Projektet har blivit 1 678 000 kronor billigare än kalkylen. Genom att arbeta
mer som ett partnerprojekt med entreprenör har inga konsulter behövts nyttjas för projektering eller geoteknik, och att val av teknik lösts mer tillsammans. Till exempel lyckades styrd borrning utföras cirka 600 meter i ett
drag vilket är anmärkningsvärt långt. Det som annars gjorde att kostnaden
kunde hållas nere var att provisorisk väg inte behövde byggas i så stor omfattning som det var planerat och att slamsugning av bentonit vid borrning
blev marginell.
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-12-10, § 133.
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2018-10-16.
Yrkande

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§6
Policy och riktlinjer för politisk beredning (KS/2018:343)
Beslut

Kommunfullmäktige antar policy och riktlinjer för politisk beredning i
Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
Inom ramen för arbetet med översyn av nämndorganisationen (UNO) fick
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en policy som reglerar
forumen för politisk beredning i Botkyrka kommun, med särskilt fokus på ledamotsinitiativ, beredningsuppdrag, ordförandeberedningar och oppositionsberedningar. Vid kommunstyrelsens ordförandeberedning 2018-05-14 gavs
ett följduppdrag att ta fram förslag till forum för avstämning mellan respektive nämndordförande och medborgarprocessägarna.
I föreliggande version ingår samtliga forum som avsågs i det ursprungliga
uppdraget från UNO:s styrgrupp samt det följduppdrag som lämnades vid
kommunstyrelsens ordförandeberedning.
Styrdokumentet är uppdelat i en policydel som förklarar vikten av en god
ärendeberedning samt beredningens demokratiska syfte. Den andra delen av
styrdokumentet berör riktlinjerna för politisk beredning. Det vill säga olika
ansvarsroller i respektive forum samt vad forumet syftar till. Den sista delen
av riktlinjedokumentet redogör för formerna för beredningsuppdrag samt ledamotsinitiativ.
Syftet med policyn och riktlinjerna för politisk beredning är att möjliggöra
en kvalitativ, effektiv och transparent beredningsprocess i Botkyrka kommun. Detta möjliggörs genom ändamålsenliga och tydliga rutiner i hela beredningskedjan. Förtroendevalda i Botkyrka kommun ska kunna förvänta
sig att ett ärende berett av tjänsteperson är lagligt, objektivt, konsekventbedömt, analyserat och förståeligt. Den information som delges genom tillställda beslutsunderlag ska vara tillräcklig så att de förtroendevalda har insikt i vilka konsekvenser ett beslut medför samt om det finns alternativa
handlingsvägar. En korrekt ärendehantering är avgörande för rättssäkerheten
och för demokratin.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-05.
Yrkande

Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M) och Ronnie Anderson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§7
Riktlinjer för flaggning (KS/2018:522)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för flaggning i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen behörighet att vid behov
uppdatera riktlinjerna inklusive flaggkalendarie.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
Föreslagna riktlinjer för flaggning i Botkyrka kommun fastställer de dagar
som Botkyrka kommun högtidlighåller genom flaggning. Utöver de allmänna flaggdagarna föreslås att Botkyrka kommun högtidlighåller samtliga
minoritetsdagar med flaggning.
Vidare föreslås att Botkyrka kommun högtidlighåller Stockholm Pride, Internationella kvinnodagen, EU-dagen, valdagen till Europaparlamentet samt
studentdagen för de kommunala gymnasieskolorna. Riktlinjerna reglerar
även flaggning vid dödsfall.
Av flaggkalendariet framgår vilken flagga som ska hissas vid respektive tillfälle. Riktlinjerna är styrande för flaggstängerna utanför kommunalhuset
och vägledande för övriga kommunala flaggstänger.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201812-11.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Johan Lunnelie (C), Myrna Persson (MP), Mats Einarsson
(V), Dag Ahlse (C) och Serkan Köse (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anne Rosensvärd (SD) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Johan Lunnelie (C) och Lars Johansson (L) yrkar avslag på ändringsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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2019-01-31
Ärende 7

Riktlinjer för flaggning –Yrkande
I riktlinjerna för flaggning ingår att Botkyrka kommun ska flagga med regnbågsflaggan under
Stockholm Pride. Stockholm Pride är en förening/organisation som årligen anordnar kulturfestivalen
Stockholm Pride. I riktlinjerna för flaggning står det: ”Botkyrka kommun ska vara en öppen,
inkluderande och välkomnande kommun. För att uppmärksamma HBTQ-frågor flaggar kommunen
med regnbågsflaggan under Stockholm Pride.” Vidare anges att: ”Genom att flagga under Stockholm
Pride gör Botkyrka kommun ett aktivt ställningstagande för ett mer jämlikt samhälle, vilket ligger i
linje med kommunens strategi och det normbrytande arbete som bedrivs.”
Prideflaggan (som avses här) är en symbol för HBTQ-rörelsen. Sverigedemokraterna Botkyrka anser
att det är bra att uppmärksamma HBTQ-frågor, men avsikten med flaggningen i Botkyrka tycks delvis
vara att högtidlighålla kulturfestivalen Stockholm Pride. Vi finner det märkligt att just denna festival
skall högtidlighållas med flaggning, men inga andra festivaler. Att flagga med Prideflaggan just under
festivalveckan gör också att flaggan kan komma att betraktas som en organisationsflagga för Pride.
Under Stockholm Prides festival 2018 var samtliga partiledare, utom Sverigedemokraternas Jimmie
Åkesson, inbjudna att delta i en partiledardebatt. Beslutet att inte bjuda in Jimmie Åkesson grundade
sig i att RFSL anser att partiet motarbetar HBTQ-personers intressen. Under ett scenframträdande
med partiledarna yttrades också att ”SD är ett homofobt parti som vi inte kommer att samarbeta
med”. Detta visar att Stockholm Pride har fördomar om Sverigedemokraterna. Dessutom hånades
Sverigedemokraterna genom att en uppblåsbar plastelefant skulle symbolisera Jimmie Åkesson.
Enligt föreningen Stockholm Prides stadgar ska föreningen bl.a. verka för att ”frigöra samhället från
förtryckande normer och verka för jämlikhet”. Genom att bjuda in alla partiledare, utom
Sverigedemokraternas, och dessutom håna vårt parti och partiledare visade Stockholm Pride att
dessa ord i stadgarna bara är tomma ord.
Sverigedemokraterna anser att Sverige ska fortsätta att vara ett tolerant och öppet land där alla har
samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller identitet
men
mot bakgrund av det som framförts ovan anser Sverigedemokraterna att flaggning med
regnbågsflaggan inte skall göras av Botkyrka kommun under festivalen Stockholm Pride på grund av
att:
- inga andra festivaler högtidlighålls med flaggning
- Stockholm Pride visat sig vara en icke-inkluderande, intolerant och i viss mån odemokratisk och
fördomsfull förening

Sverigedemokraterna Botkyrka anser att det är bra att uppmärksamma HBTQ-frågor, men att
flaggning bör utföras vid annan tidpunkt, nämligen den 1 januari, eftersom Diskrimineringslagen
2008:567 trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen omfattar även annan form av diskriminering.
Den 1 januari är allmän flaggdag, men för att uppmärksamma HBTQ-frågor och annan form av
diskriminering (inkluderat bl.a. funktionsnedsättning och ålder) flaggas lämpligen även med
regnbågsflaggan.
Sverigedemokraterna yrkar därför
att

flaggning med regnbågsflaggan inte skall göras under festivalen Stockholm Pride

att

flaggning med regnbågsflaggan skall göras den 1 januari för att högtidlighålla arbetet
mot diskriminering

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Anne Rosensvärd

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-31

§8
Svar på motion - Stärk närdemokratin - Inför kommundelsnämnder (TUP) (KS/2017:562)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Therese Lind (TUP) har
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-28, § 174, lämnat motionen: Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda förvaltningar att utreda införandet av kommundelsnämnder i Botkyrka kommun.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201804-24.
Motivering

Det är mittenmajoritetens politiska ambition att öka både valdeltagandet och
det lokala engagemanget i alla våra stadsdelar. Botkyrkaborna ska få mer att
säga till om i frågor som rör både närområdet och mål- och budgetarbetet.
Ett gediget närdemokratiarbete med Botkyrkaborna i fokus har gjorts, där ett
antal demokratiåtgärder föreslagits och beslutats om. Målet är att föra besluten närmare Botkyrkaborna. Ett av förslagen i demokratiarbetet är en ambulerande dialogkommission. Till skillnad från kommundelsnämnder har dialogkommissionen ett kommunomfattande uppdrag för hela Botkyrka. Ett
annat förslag är en förenklad synpunktshantering, för att Botkyrkaborna ska
få sina närområdesrelaterade synpunkter hanterade mer effektivt.
Val av ledamöter till kommundelsnämnder sker, liksom mandatfördelningen
till kommunala nämnder, proportionerligt. Även om inte ansvarsområden,
som motionärerna tar upp, regleras i kommunallagen, finns det ingen kommun idag som delegerat ansvar för vägar.
Mittenmajoriteten vill ha en stadsdelsutveckling som sker tillsammans med
Botkyrkaborna. Detta kommer vi inte få genom kommundelsnämnder. Utvärderingar av Stadsdelsnämndsreformen från 1997, i Stockholms kommun
visar på det motsatta av vad motionärerna skriver. Istället för högre grad av
närdemokrati för Botkyrkaborna blir det en högre grad av administrativt arbete. Det administrativa arbetet som idag sköts av den centrala förvaltningen
kommer behöva decentraliseras tillsammans med mål och budget.
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Bara för att kommundelarna får sina egna budgetar så betyder inte det att
mängden resurser ökar, därmed inte det ekonomiska handlingsutrymmet.
Snarare försvåras det kommunövergripande utvecklingsarbetet i och med
minskade, riktade ekonomiska satsningar. Samtidigt som kommundelsnämnder försvårar närdemokratin och Botkyrkabornas påverkan på många
frågor som är väsentliga i vardagen. Det kommer istället handla om att ge
fler politiker fler forum för politiska samtal, någonting mittenmajoriteten i
Botkyrka inte eftersträvar. Det är inget som pekar på att demokratin eller effektiviteten kommer öka genom kommundelsnämnder. Botkyrka kommun
är inte stor nog att ge de rätta förutsättningarna för att införa kommundelsnämnder. Istället vill mittenmajoriteten att närdemokratiarbetet utvecklas till
att handla om Botkyrkaborna och inte fler forum för politiska partier och
byråkrati.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP) och Per Börjel (TUP) yrkar
bifall till motionen.
Willy Viitala (M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionens attsats.
Olle Westberg (S), Mats Einarsson (V), Lars Johansson (L), Elias Tony (S)
och Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 44 jaröster och 30 nejröster och 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (8) 8. Svar på motion - Stärk närdemokratin - Inför kommundelsnämnder (TUP)
Beskrivning: (8)
Ja:44 Nej:30 Avstår:0 Inte röstat:1
Namn
Röst
Dag Ahlse (C)

Ja

Johan Lunnelie (C)

Ja

Aday Bethkinne (KD)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Caroline Blom (KD)

Ja

Markus Rydell (KD)

Ja

Helene Wåhleman (L)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Michael Erikson (M)

Nej

Jimmy Baker (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Willy Viitala (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Yngve RK Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ufuk Sen (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Mehmet Kulbay (M)

Nej

Boban Pejcic (M)

Nej

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Asiah Altjewa (MP)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ej röst

Tomas Bergqvist (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Elias Tony (S)

Ja

Leyla Öztürk (S)

Ja

Arian Vassili (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lena Ingren (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Tobias Ginman (S)

Ja

Nina Lehtola (S)

Ja

Sara Sylvan (S)

Ja

Lars Holmberg (SD)

Nej

Anne Rosensvärd (SD)

Nej

Kristoffer Szubzda (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Martin Inglot (SD)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Alexandra Tuvell (SD)

Nej

Anneli Andersen (SD)

Nej

Johan Holmberg (SD)

Nej

Thomas Karlsson (TUP)

Nej

Pia Markie Ghareb (TUP)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Per Börjel (TUP)

Nej

Rita Ilomäki (TUP)

Nej

Christian Wagner (TUP)

Nej

Fredrik Ahlinder (TUP)

Nej

Monica Brundin (V)

Ja

Mats Einarsson (V)

Ja

Kerstin Amelin (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlson (V)

Ja

Ronnie Anderson (V)

Ja

Totalt antal röstande:74
Potentiellt antal röstande:75
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§9
Svar på motion - Inrätta ett landsbygdsråd (M)
(KS/2017:796)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stina Lundgren (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-12-19, § 263, lämnat motionen: Inrätta ett landsbygdsråd. Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen för yttrande. I motionen föreslår motionärerna att kommunstyrelsen får i uppdrag
att se över förutsättningarna för att inrätta ett landsbygdsråd.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201805-05.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med om motionärernas bild av att olika stadsdelar
har olika behov och därför ser diskussionen olika ut. Det är därför ett närdemokratiarbete har gjorts i Botkyrka kommun, för att Botkyrkaborna ska
ha större möjlighet och fler sätt att påverka sitt närområde. Genom en ambulerande dialogkommission, med en tillhörande medborgarbudget kommer
synpunkter hanteras snabbare. Med kopplingen till kommunstyrelsen kommer även frågor att kunna lyftas direkt för politisk beredning i kommunstyrelsen. Frågor som motionärerna radar upp, trafik, övergripande exploaterings- och detaljplanefrågor, VA-utbyggnad, samt principer för beviljande
av bygglov och strandskyddsdispens, skolutbyggnader och skolnedläggningar, kollektivtrafiken, skolskjutsar, ungdomars villkor ur ett landsbygdsperspektiv, principer kring markägarnas rådighet kontra kommunala behov,
och allt annat som Botkyrkaborna tycker är viktigt kommer kunna hanteras
av dialogkommissionen.
Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Dag Ahlse (C) och Gabriel
Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 45 jaröster och 30 nejröster. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (9) 9. Svar på motion - Inrätta ett landsbygdsråd (M) Beskrivning: (9)
Ja:45 Nej:30 Avstår:0
Namn

Röst

Dag Ahlse (C)

Ja

Johan Lunnelie (C)

Ja

Aday Bethkinne (KD)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Caroline Blom (KD)

Ja

Markus Rydell (KD)

Ja

Helene Wåhleman (L)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Michael Erikson (M)

Nej

Jimmy Baker (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Willy Viitala (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Yngve RK Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ufuk Sen (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Mehmet Kulbay (M)

Nej

Boban Pejcic (M)

Nej

Niklas Gladh (MP)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Tomas Bergqvist (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Elias Tony (S)

Ja

Leyla Öztürk (S)

Ja

Arian Vassili (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lena Ingren (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Tobias Ginman (S)

Ja

Nina Lehtola (S)

Ja

Sara Sylvan (S)

Ja

Lars Holmberg (SD)

Nej

Anne Rosensvärd (SD)

Nej

Kristoffer Szubzda (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Martin Inglot (SD)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Alexandra Tuvell (SD)

Nej

Anneli Andersen (SD)

Nej

Johan Holmberg (SD)

Nej

Thomas Karlsson (TUP)

Nej

Pia Markie Ghareb (TUP)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Per Börjel (TUP)

Nej

Rita Ilomäki (TUP)

Nej

Christian Wagner (TUP)

Nej

Fredrik Ahlinder (TUP)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Kerstin Amelin (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlson (V)

Ja

Ronnie Anderson (V)

Ja

Marit Normasdotter (V)

Ja

Totalt antal röstande:75
Potentiellt antal röstande:75
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§ 10
Svar på motion - Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
(KS/2015:702)
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande. Även samtliga ledamöter för (SD) reserverade sig mot beslutet trots att inget yrkande om annat beslut framställdes.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Björn Lagerstedt (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat en motion: Uppdatera utanförskapsrapporten. Motionärerna ser ett behov av att uppdatera utanförskapsrapporten: ”Från osynliga till synliga”. Rapporten är ett resultat av en av kommunen genomförd studie, som bland annat påvisade en ”osynlig grupp” som
varken hade registrerad inkomst, försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning,
studiemedel, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Rapporten bör
nu dels uppdateras liksom att de åtgärdsprogram som genomförts med anledning av rapportens resultat bör utvärderas. Med anledning av ovan föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder sammanställa och redovisa genomförda åtgärdsprogram, samt att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att uppdatera
rapporten med exakt samma frågeställningar för att kunna få jämförelsedata.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2016-02-11, § 2.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-02-12, § 4.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionens första
att-sats och avstyrker motionens andra att-sats. Nämnden ställer sig positiv
till en sammanställning över samtliga åtgärdsprogram som genomförts som
en följd av rapportens resultat. Nämnden bedömer det som osannolikt att det
framkommer nya resultat om rapporten uppdateras. En rapport med exakt
samma frågeställning bedöms inte ge en drastiskt förändrad bild av den
”osynliga” gruppens omfattning och sammansättning, varpå nämnden inte
ser något behov av att uppdatera rapporten.
Demokratiberedningen anser motionen vara besvarad. Beredningen delar
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motionärernas syn på att en uppföljning bör göras, men överlåter åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att bedöma när i tiden detta bör
ske, samt hur uppföljningen ska genomföras.
Motivering

Den kartläggning som genomfördes 2011 och som resulterade i rapporten
”Från osynliga till synliga” utgör en del av Botkyrka kommuns arbete för att
öka förvärvsfrekvensen i kommunen och därmed öka Botkyrkabornas
egenmakt. Den har varit för Botkyrka och Botkyrkaborna. Problematiken
med den ”osynliga gruppen” tar mittenmajoriteten på allvar och tackar därför motionärerna för motionen. Enligt förvaltningens svar är läget relativt
oförändrat och därför skulle resultatet inte se drastiskt annorlunda ut. Arbetet med att nå gruppen ”osynliga” kvarstår och utvecklas.
Mittenmajoriteten är positiva till motionärernas förslag att redovisa alla genomförda åtgärdsprogram. Detta för att kunna utvärdera och förbättra befintliga insatser samt upptäcka nya samverkansområden mellan förvaltningarna.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Gül Alci (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Lars Johansson (L), Ronnie Anderson (V), Leyla Öztürk (S), Mats
Einarsson (V) och Serkan Köse (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 43 jaröster och 29 nejröster och 3 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (10) 10. Svar på motion - Uppdatera utanförskapsrapporten (M) Beskrivning: (10)
Ja:43 Nej:29 Avstår:0 Inte röstat:3
Namn
Röst
Dag Ahlse (C)

Ja

Johan Lunnelie (C)

Ja

Aday Bethkinne (KD)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Caroline Blom (KD)

Ja

Markus Rydell (KD)

Ja

Helene Wåhleman (L)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ej röst

Lars Johansson (L)

Ja

Michael Erikson (M)

Nej

Jimmy Baker (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Willy Viitala (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Yngve RK Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ufuk Sen (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Mehmet Kulbay (M)

Nej

Boban Pejcic (M)

Nej

Niklas Gladh (MP)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Tomas Bergqvist (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Elias Tony (S)

Ja

Leyla Öztürk (S)

Ja

Arian Vassili (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ej röst

Lena Ingren (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Tobias Ginman (S)

Ja

Nina Lehtola (S)

Ja

Sara Sylvan (S)

Ja

Lars Holmberg (SD)

Nej

Anne Rosensvärd (SD)

Nej

Kristoffer Szubzda (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Ej röst

Martin Inglot (SD)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Alexandra Tuvell (SD)

Nej

Anneli Andersen (SD)

Nej

Johan Holmberg (SD)

Nej

Thomas Karlsson (TUP)

Nej

Pia Markie Ghareb (TUP)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Per Börjel (TUP)

Nej

Rita Ilomäki (TUP)

Nej

Christian Wagner (TUP)

Nej

Fredrik Ahlinder (TUP)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Kerstin Amelin (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlson (V)

Ja

Ronnie Anderson (V)

Ja

Marit Normasdotter (V)

Ja

Totalt antal röstande:72
Potentiellt antal röstande:75
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§ 11
Svar på medborgarförslag - Badplatsen och bryggan vid
Solvägen, Tullinge strand (KS/2017:473)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-28, § 175, lämnades medborgarförslaget: Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand.
Förslagsställaren anför att platsen borde göras om till en ”Fadderbrygga”
och låta en förening, ett parti eller intressegrupp ta hand om bryggan med
delat ansvar av kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2018-02-13, § 63.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201801-11.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-02-19, § 4.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201801-26.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att bryggan som föreslås är i mycket dåligt skick och den kommer tas bort under våren 2018. I området finns även dagvattenutlopp som
transporterar föroreningar från trafik och vägar, vilket gör att platsen inte
anses lämplig för bad.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget med hänvisning
till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Motivering

Att skapa förutsättningar för rekreation och bad är viktigt i utvecklandet av
våra stadsdelar samtidigt som det ökar folkhälsan. Det är därför av stor vikt
att det nämnda sker i de områden som anvisas av kommunen för att det inte
ska skapa störningar och eventuella olägenheter. Vi anser även att man ska
skilja mellan bryggor som används som utkiks- och viloplatser och formella
badplatser. Vid formella badplatser har kommunen ett underhålls- och kontrollansvar, vilket inte föreligger vid sk utkiksbryggor. Rekommendationen
är att bad inte bör ske vid vissa utkiksbryggor eftersom det kan finnas förutsättningar som inte gör det lämpligt att bada där. Det kan vara vattenkvalitén
eller påverkan mot djurlivet eller annat. Vidare vill vi också anföra att utifrån den information som vi fått så görs det årliga och i viss mån även må-
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natliga mätningar av vatten. Det man framförallt mäter är halten av metaller
m.m. Bryggan finns inte längre kvar vid Solvägen, Tullinge strand.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) och Per Börjel (TUP) yrkar att ärendet återremitteras,
bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar genom
votering att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar att ärendet avgörs idag röstar
ja. Den som önskar bifalla återremissyrkandet röstar nej. Voteringen utfaller
med 56 jaröster och 18 nejröster och 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Särskilt yttrande

Martin Inglot (SD), Anne Rosensvärd (SD) och Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunfullmäktige
Ärende 11:

Yrkande
2019-01-31

Svar på medborgarförslag - Badplatsen och bryggan vid Solvägen,
Tullinge strand

Bryggan finns inte längre kvar vid Solvägen och därför är detta ett ärende som borde kunna lösas
enkelt. Det finns inget hinder för medborgare att se till så att det ser snyggt och städat ut på platsen.
Vi vill även poängtera att Tullingepartiet tidigare har föreslagit att bygga en brygga vid Maden (som
ligger relativt nära Solvägen). Om Maden kompletteras med en pålad brygga utefter vasskanten
skulle hela området bli mer levande, och genom att placera ut stegar ned i vattnet med lämpliga
mellanrum skulle man kunna erbjuda möjligheten till ett härligt dopp.
Gällande Solvägen anges bland annat vattenkvalitén som en anledning till att det inte är lämpligt att
bada där. Om det nu görs årliga mätningar av vattnet så borde det inte vara några problem att
redovisa dessa.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ärendet återremitteras till berörd förvaltning så att ärendet kan kompletteras med redovisning
av genomförda vattenprover

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP)

Munkhättevägen 45
14740, Tumba
T: 070 204 7253
sdbotkyrka@sd.se
www.sverigedemokraterna.se

Botkyrka

Särskilt Yttrande
07/01/19

Kommunstyrelsen,

010 Medborgarförslag - Badplatsen och bryggan vid
solvägen, Tullinge Strand
Det har fortfarande inte framkommit hur vattenkvaliteten förhåller sig, eller när
mätningarna på kvaliteten gjorts tidigare.
Kommunen har tidigare inte gått ut och varnat badande för bad i området.
Mot bakgrund av detta vidhåller Sverigedemokraterna Botkyrka till sitt tidigare
yrkande.
För Sverigedemokraterna Botkyrka,
Martin Inglot

Niklas Lekander

Anne Rosensvärd

Östen Granberg

2019-01-31 19:40:08
Voteringsresultat
Ärende: (11) 11. Svar på medborgarförslag - Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge
strand Beskrivning: (11)
Ja:56 Nej:18 Avstår:0 Inte röstat:1
Namn
Röst
Ebba Östlin (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lena Ingren (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Tobias Ginman (S)

Ja

Nina Lehtola (S)

Ja

Sara Sylvan (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Ja

Stina Lundgren (M)

Ja

Willy Viitala (M)

Ja

Kia Hjelte (M)

Ja

Yngve RK Jönsson (M)

Ja

Carl Baker (M)

Ja

Andrei Ignat (M)

Ja

Ufuk Sen (M)

Ej röst

Gül Alci (M)

Ja

Mehmet Kulbay (M)

Ja

Boban Pejcic (M)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Per Börjel (TUP)

Nej

Rita Ilomäki (TUP)

Nej

Christian Wagner (TUP)

Nej

Fredrik Ahlinder (TUP)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Martin Inglot (SD)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD) Nej
Alexandra Tuvell (SD)

Nej

Anneli Andersen (SD)

Nej

Johan Holmberg (SD)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Kerstin Amelin (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlson (V)

Ja

Ronnie Anderson (V)

Ja

Aday Bethkinne (KD)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Caroline Blom (KD)

Ja

Markus Rydell (KD)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Asiah Altjewa (MP)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Dag Ahlse (C)

Ja

Johan Lunnelie (C)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Tomas Bergqvist (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Elias Tony (S)

Ja

Leyla Öztürk (S)

Ja

Arian Vassili (S)

Ja

Michael Erikson (M)

Ja

Thomas Karlsson (TUP)

Nej

Pia Markie Ghareb (TUP)

Nej

Lars Holmberg (SD)

Nej

Anne Rosensvärd (SD)

Nej

Kristoffer Szubzda (SD)

Nej

Monica Brundin (V)

Ja

Helene Wåhleman (L)

Ja

Totalt antal röstande:74
Potentiellt antal röstande:75

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-31

§ 12
Svar på medborgarförslag - Wifi-nätverk i centrum, vid trafikpunkter och parker i Botkyrka kommun (KS/2018:245)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag
om att erbjuda wifi-uppkoppling i kommunens centrumbildningar, vid trafikpunkter och i kommunens parker. Förslaget lämnades 2018-03-21.
Botkyrka kommun har redan under våren 2018 initierat ett pilotinförande av
fri wifi på åtta utvalda platser i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201806-29.
Motivering

Precis som förslagsskrivaren menar har inte alla Botkyrkabor tillgång till internetanslutning. Wifi på offentliga platser är därför viktigt för att tillgodose
alla människor med informationen som bara går att nå via internetanslutning. Frågan om wifi blir därför i grunden en demokratifråga. Att tillgängliggöra wifi på offentliga platser är därför en investering i Botkyrka och
Botkyrkaborna.
Med anledning av detta biföll kommunfullmäktige f.d. Folkpartiets motion
från 2014-09-25 som handlar om tillgång till gratis wifi på gator, torg och
parker i kommunen. Tillgången till internet anses allt mer självklart i vår
vardag. Att ha tillgång till wifi på offentliga platser inom Botkyrka kommun
skulle helt klart vara en bra service till våra medborgare. Idag har vi gratis
wifi på 8 offentliga platser i Botkyrka kommun.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Svar på medborgarförslag - Botkyrka kommun bör inrätta
en korruptionskommitté (KS/2018:171)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 12 lämnat ett förslag till beslut.
Förslagsställaren vill att Botkyrka kommun inrättar en korruptionskommitté.
Botkyrka kommun fastställde 2013 en policy med tillhörande riktlinjer mot
mutor och jäv i Botkyrka kommun. Dessa reglerar det förtroendevalda och
tjänstemän har att förhålla sig till inom området. Kommunen tillhandahåller
även information och utbildning inom området. Bland annat inom ramen för
den introduktion som ges kommunens nya anställda och förtroendevalda.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-13.
Motivering

I enlighet med det förslagsskrivaren föreslår utbildas och informeras tjänstemän och förtroendevalda i området. Det ingår även i utbildning för nya
förtroendevalda och nyanställda. Botkyrka kommun har sedan 2013 en policy med tillhörande riktlinjer mot mutor och jäv. Arbetet som förs idag ska
pågå, men en kommitté behövs inte.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Svar på medborgarförslag - Lägg ner Mångkulturellt centrum (KS/2018:163)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 13 lämnat ett förslag till beslut.
Den 6 mars 2018 inkom ett medborgarförslag med syfte att lägga ner
Mångkulturellt centrum (hädanefter MKC). Förslagsställaren refererar till en
artikel i Svenska Dagbladet där argumentet är att skattemedel som går till
MKC hade kunnat gå till andra mer relevanta gemensamma angelägenheter
som skolor och äldreboenden.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-03.
Motivering

Mittenmajoriteten ser många samhällsvinster för Botkyrkaborna med arbetet
som Mångkulturellt centrum bedriver. I enlighet med kommunledningsförvaltningens svar föreslås därför att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden

Mattias Gökinan (S) och Adnan Issa (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Martin Inglot (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Camilla Jägemalm (TUP)
och Karin Nakamura Lindholm (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Botkyrka

Yrkande
07/01/19

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Ärende 013 -Medborgarförslag lägg ner MKC
Sverigedemokraterna Botkyrka har tidigare motionerat och yrkat för att Mångkulturellt
Centrum ska läggas ned. Detta då resurserna som frigörs skulle göra större
samhällsnytta för Botkyrka kommuns invånare inom andra områden.
Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen besluta
Att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Martin Inglot

Niklas Lekander

Anne Rosensvärd

Östen Granberg

Kommunfullmäktige
Ärende 14:

Särskilt yttrande
2019-01-31

Svar på medborgarförslag - Lägg ner Mångkulturellt centrum

Vi vidhåller vår uppfattning om att Mångkulturellt centrum inte tillhör den kommunala
kärnverksamheten. Forskning om migration är snarare en statlig angelägenhet och därmed bör den
kommunala finansieringen successivt trappas ned samtidigt som Mångkulturellt centrum ges
möjlighet att ansöka om medel från den statliga forskningssfären.
Vi har därför föreslagit att kommunen ska upprätta en strategi för att successivt minska det
kommunala stödet till Mångkulturellt centrum.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP)
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§ 15
Svar på medborgarförslag - Plantera ett Barnets träd i
Körsbärsparken i Tullinge (KS/2018:120)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Protokollsanteckning

Kia Hjelte (M) anför följande till protokollet: Vid kommunfullmäktige den
25 oktober 2012, lämnade vi moderater en motion om att ”Plantera barnens
träd i Botkyrka kommun” (KS/2012:439). Syftet med motionen var att lyfta
upp frågan om barnkonventionen och arbetet med barns rättigheter genom
samarbete med föreningen Barnens Träd. Därför föreslog vi att kommunen
skulle låta plantera ett ”barnens träd” på ett eller flera ställen i kommunen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-01-07 § 14 lämnat ett förslag till beslut.
Den 8 februari 2018 inkom ett medborgarförslag med syfte att Botkyrka
kommun ska plantera ett ”Barnens Träd” i Körsbärsparken i Tullinge för att
uppmärksamma FN:s barnkonvention.
Botkyrka kommun arbetar utifrån FN:s barnkonvention, där barnombudsmannen är ansvarig för att utbilda och informera om arbetet.
April 2018 planterades ett Barnets Träd i Hågelbyparken, en central plats för
Botkyrka kommun. Medborgarförslaget anses därmed vara uppfyllt, även
om platsen är en annan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201810-03.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med förslagsställaren om att Jonas Paulmans arbete
för barns rättigheter till en värdig barndom är fantastiskt. Därför bifölls även
en motion i kommunfullmäktige och i april 2018 planterades ”Barnets träd”
i Hågelbyparken. Jonas Paulman kom även till Botkyrka för att inviga trädet. Hågelbyparken har tillsammans med Barnens Träd startat en insamling
för barns rättigheter som har inneburit att ännu ett träd har kunnat planteras
vid förskolan Prästkragen i Hallunda. Det finns därmed ingenting som säger
att det inte kan startas upp en insamling för att plantera ännu ett träd i Botkyrka, i Körsbärsparken där förslagsställaren önskar. Därför föreslås medborgarförslaget vara besvarat.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

27[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-31

§ 16
Val av tillfällig ersättare för ordföranden i vård- och omsorgsnämnden under föräldraledighet
Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar Tuva Lund (S) 80 procent föräldraledighet
från sitt kommunalrådsuppdrag från och med 1 mars 2019 till och med
31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Tuva Lund (S) återgår till 100 procent
tjänstgöring som kommunalråd från 1 september 2019 till och med 31
december 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Tuva Lund (S) beviljas 100 procent
föräldraledighet från uppdraget som ordförande i vård- och omsorgsnämnden från 1 mars 2019 till och med 31 augusti 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Tuva Lund (S) återgår till 100 procent
tjänstgöring som ordförande för vård- och omsorgsnämnden från 1 september 2019 till och med 31 december 2022.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 10 procent kommunalrådsarvode till Taina Virta (S) för tjänstgöring under perioden 1 februari 2019
till och med 31 augusti 2019.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 5 procent kommunalrådsarvode till Elisabeth Uddén (S) för tjänstgöring under perioden 1 februari
2019 till och med 31 december 2019.
7. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 5 procent kommunalrådsarvode till Nina Lehtola (S) för tjänstgöring under perioden 1 februari
2019 till och med 31 december 2019.
8. Kommunfullmäktige beslutar att utse Taina Virta (S) som ordförande
för vård- och omsorgsnämnden under Tuva Lunds (S) föräldraledighet 1
mars 2019 till och med 31 augusti 2019.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Taina Virta (S) återgår till ordinarie
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden 1 september 2019
till och med 31 december 2022.
10. Kommunfullmäktige beslutar att Simon Safari (S) går in som ledamot
efter Taina Virta (S) i vård- och omsorgsnämnden från 1 mars 2019 till
och med 31 augusti 2019.
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11. Kommunfullmäktige beslutar att Simon Safari (S) återgår till ordinarie
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 1 september 2019
till och med 31 december 2022.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Inger Liljedahl (S) väljs till ersättare i
vård- och omsorgsnämnden efter Simon Safari (S) från 1 mars 2019 till
och med 31 augusti 2019.
13. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Inger Liljedahl (S) från sitt
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden från och med 1 september 2019.
Ärendet

I enlighet med Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
§ 26 kan hel- och deltidsengagerade förtroendevalda begära föräldraledighet
enligt motsvarande villkor som gäller för anställda, dvs. enligt de regler som
är fastställda i AB/HÖK. Enligt reglementet ska föräldraledigheten gälla för
en längre sammanhängande period och ska godkännas av fullmäktige som
också utser ersättare.
Tuva Lund (S), som är kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden, har ansökt om föräldraledighet 1 mars 2019 till och med 31 augusti 2019. Tuva Lund (S) avser under tidsperioden vara föräldraledig 100
procent från sitt uppdrag som ordförande i vård- och omsorgsnämnden och
80 procent från sitt uppdrag som kommunalråd. Under tidsperioden avser
Tuva Lund (S) att tjänstgöra 20 procent som kommunalråd. Denna tjänstgöring ska schemaläggas i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Viss del av Tuva Lunds (S) kommunalrådsarvode föreslås omfördelas till
Taina Virta (S), Elisabeth Uddén (S) och Nina Lehtola (S). Denna omfördelning sker med anledning av att dessa personer kommer att bistå kommunalrådet i hennes uppgifter under tidsperioden.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 17
Val av ledamot till styrelsen i Flemingsberg Science
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja in Gustav Fridlund som ordinarie ledamot i styrelsen för Stiftelsen Flemingsberg Science fr o m årsstämman
2019 t o m årsstämman 2023.
Sammanfattning

Gustav Fridlund är sedan tidigare invald i styrelsen för Flemingsberg Science fram till ordinarie årsstämma 2019. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Gustav Fridlund ska sitta kvar i styrelsen för Stiftelsen Flemingsberg Science och förlänga hans mandat som ordinarie styrelseledamot fr o m
årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut utan att valberedningen har berett ärendet och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet utan föregående beredning
av valberedningen. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 18
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tillväxt
Botkyrka AB 2019-2023
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Michael Treschow som ordinarie ledamot samt till ordförande i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o
m årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Alexander af Jochnick som ordinarie ledamot samt till vice ordförande i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023.
3. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Kevin Ryan som ordinarie ledamot i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 t o
m årsstämman 2023.
4. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Gustav Fridlund som ordinarie
ledamot i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 t
o m årsstämman 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Kerstin Berglund som ordinarie ledamot i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman
2019 t o m årsstämman 2023.
6. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Pia Ackmark som ordinarie ledamot i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman 2019 t o
m årsstämman 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att välja in Nina Angermund-Carlsson
som suppleant i styrelsen för Tillväxt Botkyrka AB fr o m årsstämman
2019 t o m årsstämman 2023.
Ärendet

Av Tillväxt Botkyrka AB:s bolagsordning, 7 § framgår följande;
Styrelsen skall bestå av lägst två och högst sex styrelseledamöter med lägst
en och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av
den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige kan fatta beslut utan att valberedningen har berett ärendet och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet utan föregående beredning
av valberedningen. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan ordföran-

31[45]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-31

deförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 19
Anmälningsärenden (KS/2019:12)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Arian Vassili (S) är ny ersättare efter Johan Alkstål (S)
Revidering av timavgift 2019 med uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt redaktionella ändringar, KS/2018:806
Botkyrkas Miljömålsplattform - Sammanställning av Botkyrka kommuns
miljömål, KS/2018:803
Svar på medborgarförslag

Naturreservat Fårberget, KS/2017:705
Beslut: besvarat
Farthinder på Stendalsvägen i Tullinge, KS/2018:365
Beslut: avslag
Anlägg en plaskdamm i Riksten, KS/2018:394
Beslut: avslag
Hundrastgård vid Vreta gårdsväg i Tumba, KS/2018:429
Beslut: avslag
Sätt upp trafikljus vid rondellen Katrinebergsvägen / Södra Parkhemsvägen,
KS/2018:430
Beslut: avslag
Bygg dubbelfiligt på Hågelbyleden, KS/2018:442
Beslut: besvarat
Gör ett bullerplank nedanför Svalvägen och Trastvägen i Grödinge,
KS/2018:452
Beslut: besvarat
Sätt upp staket runt lekplatserna i Tuna i Tumba, KS/2018:462
Beslut: besvarat
Saknas trottoar Nyängsvägen vid återvinningen Tullinge centrum,
KS/2018:477
Beslut: besvarat
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§ 20
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2019:16)
Följande avsägelser har inkommit:
Rasmus Henriksson (SD), ersättare i kommunfullmäktige
Niklas Lekander (SD), ledamot i kommunstyrelsen
Alexandra Tuvell (SD), ledamot i utbildningsnämnden
Ulla Neubüser (M), ersättare i socialnämnden
Nakibul Haider (TUP), ledamot i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och
museum
Houda Dekhla (V), nämndeman i Södertörns tingsrätt, KS/2018:14
Mehmet Kulbay (M), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Rasmus Henriksson (SD).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (L)
Göran Pelarhagen (L)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Gunnar Bengtsson (TUP)
Nils Bertil Carlson Estrada (TUP)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2022-12-31
Ledamot efter Nakibul Haider (TUP)
Kjell Lundberg (TUP)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –
MKC t o m 2022-12-31
Ersättare efter Kjell Lundberg (TUP)
Pia Markie Ghareb (TUP)
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GODE MÄN JORDBRUKS- ELLER SKOGSBRUKSFRÅGOR t o m
2022-12-31
God man på vakant plats (C)
Herbert Falck (C)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m årsstämman 2023
Vice ordförande och ledamot på vakant plats (M)
Kia Hjelte (M)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m årsstämman 2023
Suppleant på vakant plats (M)
Willy Viitala (M)
AB ALFÅGELN t o m årsstämman 2023
Vice ordförande och ledamot på vakant plats (M)
Kia Hjelte (M)
AB ALFÅGELN t o m årsstämman 2023
Suppleant på vakant plats (M)
Willy Viitala
SRV ÅTERVINNING AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Jimmy Baker (M)
SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKS t o m årsstämman 2023
Suppleant på vakant plats (M)
Anders Fredin (M)
MÄLARDALSRÅDET t o m Mälartinget 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Ulla Neubüser (M)
MÄLARDALSRÅDET t o m Mälartinget 2023
Suppleant på vakant plats (TUP)
Anders Thorén (TUP)
SÖDERENERGI AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Yngve RK Jönsson (M)
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Yngve RK Jönsson (M) deltar ej i beslutet.
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Stina Lundgren (M)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Boban Pejcic (M)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m årsstämman 2023
Vice ordförande och ledamot på vakant plats (M)
Stina Lundgren (M)
SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND t o m 2022-12-31
Ersättare på vakant plats (M)
Solveig Nilsson (M)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Mehmet Kulbay (M)
Kia Hjelte (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Ulla Neubüser (M)
Mehmet Kulbay (M)
HÅGELBYPARKEN AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Thérèse Hellichius (M)
HÅGELBYPARKEN AB t o m årsstämman 2023
Suppleant på vakant plats (M)
Jimmy Baker (M)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Ledamot på vakant plats (M)
Thérèse Hellichius (M)
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UPPLEV BOTKYRKA AB t o m årsstämman 2023
Suppleant på vakant plats (M)
Jimmy Baker (M)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Johanna Hammarström (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Johanna Hammarström (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m årsstämman 2019
Suppleant efter Inger Andersson (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2022-12-31
Ersättare på vakant plats (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare på vakant plats (M)
GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (S)
GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Houda Dekhla (V)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Alexandra Tuvell (SD)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-10-14
Ledamot efter Niklas Lekander (SD)
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§ 21
Nya interpellationer
Inga interpellationer har inkommit.
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§ 22
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, (SD) KS/2019:63
Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP), KS/2019:130
Kommunal strategi för hållbart byggande (V), KS/2019:71
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§ 23
Nya medborgarförslag
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Busshållplats på korsningen mellan Strandvägen och Norrbyvretsvägen –
Uttran, KS/2018:722
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Farthinder på Dymmelkärrsvägen och Bokvägen vid rondellen- Tullinge,
KS/2018:724
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Inrätta serviceplats till campingforden för att tömma gråvatten, fylla på
färskvatten och anslutning till elstolpar i Botkyrka, KS/2018:725
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från kommunstyrelsen.
Rustas upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba,
KS/2018:726
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Hundrastgård i Hamringe - Tullinge, KS/2018:792
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Säkrare grindar till förskolan Bäverhyddans gård – Tullinge, KS/2018:794
Överlåts till tekniska nämnden för beslut.
Kantsten och staket saknas- Länsmansvägen från korsningen Prästhagsvägen och västerut ner mot Kungsvägen – Tumba, KS/2018:796
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Öppna Åvägen med hastighet till 30/km timme och farthinder - Tullinge,
KS/2018:797
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör i ordning fotbollsplanen bredvid Tullingebergsskolan, KS/2018:814
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Tillåt att parkera obegränsad tid under helger och helgdagar för besökande
på flygarvägen i Tullinge, KS/2018:816
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Förbättra basketplan i Riksten, KS/2018:817
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
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Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd att slutligt besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
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§ 24
Enkla frågor
Beslut

Frågorna får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar den enkla frågan
som ställts av Stina Lundgren (M).
Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) besvarar den
enkla frågan som ställts av Willy Viitala (M).
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar den enkla frågan
som ställts av Per Börjel (TUP).
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande:
-Trygghetskameror och ordningsvakter (KS/2019:66)
Willy Viitala (M) ställer en enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande:
-Utbildningsförvaltningen och Storvretsskolan (KS/2019:65)
Per Börjel (TUP) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande:
-Angående text på kommunens hemsida (KS/2019:67)
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§ 25
Val av revisor till Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning 2019 (KS/2019:58)
Beslut

Kommunfullmäktige utser Håkan Werell till revisor i Gunhild och Nils Eks
stiftelse för utbildning för år 2019:
Uppdraget gäller till och med 2019-12-31.
Sammanfattning

Sedan 1999 förvaltar Botkyrka kommun Gunhild och Nils Eks stiftelse efter
en donation av makarna Ek. Stiftelsens syfte är att lämna ekonomiskt bidrag
till studiemotiverade ungdomar i Botkyrka kommun att möjliggöra och slutföra en utbildning.
Gunhild och Nils Eks stiftelse för utbildning förvaltas av en styrelse med
fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stiftelsens stadgar ska
en ledamot utses av Botkyrka Socialdemokratiska Arbetarekommun och två
styrelseledamöter och en suppleant ska utses av Botkyrka kommun. Kommunen förutsätts också utse en revisor och föreslår att Håkan Werell, som
innehaft uppdraget föregående år, även väljs till uppdraget för 2019.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 26
Val av tillfällig ersättare avseende kommunalrådsuppdrag
för utbildningsnämndens ordförande
Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar Emanuel Ksiazkiewicz (S) 80 procent föräldraledighet från sitt kommunalrådsuppdrag från och med 1 mars 2019
till och med 30 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Emanuel Ksiazkiewicz (S) återgår till
100 procent tjänstgöring som kommunalråd från 1 juli 2019 till och med
31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 55 procent kommunalrådsarvode till Robert Aslan (S) för tjänstgöring under perioden 1 februari
2019 till och med 30 november 2019.
Ärendet

I enlighet med Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
§ 26 kan hel- och deltidsengagerade förtroendevalda begära föräldraledighet
enligt motsvarande villkor som gäller för anställda, dvs. enligt de regler som
är fastställda i AB/HÖK. Enligt reglementet ska föräldraledigheten gälla för
en längre sammanhängande period och ska godkännas av fullmäktige som
också utser ersättare.
Emanuel Ksiazkiewicz (S), som är kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, har ansökt om föräldraledighet på 80 procent från sitt kommunalrådsuppdrag under perioden 1 mars 2019 till och med 30 juni 2019.
Emanuel Ksiazkiewicz (S) avser under tidsperioden kvarstå som tjänstgörande ordförande i utbildningsnämnden. Tjänstgöringen under föräldraledigheten ska schemaläggas i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Robert Aslan (S), som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden, föreslås
tilldelas motsvarande 55 procent kommunalrådsarvode under perioden 1
februari 2019 till och med 30 november 2019. Detta arvode utgörs av en
omfördelning från Emanuel Ksiazkiewiczs (S) kommunalrådsarvode under
hans föräldraledighet samt av en omfördelning av Tuva Lunds (S) kommunalrådsarvode under hennes föräldraledighet. Beslut om Tuva Lunds (S)
föräldraledighet hanteras närmare i ärende dnr KS/2019:46.
Omfördelningen sker med anledning av att Robert Aslan (S) kommer att bistå kommunalråden i det kommunövergripande arbetet under tidsperioden.
Fördelningen av arvodena i föreliggande ärende samt ärende dnr
KS/2019:46 innebär inga kostnadsökningar för kommunen utan är endast en
omdisponering av befintliga arvoden.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Botkyrka kommun
Namn

Parti Närvaro Tid

Ebba Östlin

S

03:44:00

17:32 21:16

Gabriel Melki

S

03:44:00

17:32 21:16

Yasemin Ergül

S

03:44:00

17:32 21:16

Serkan Köse

S

03:44:00

17:32 21:16

Ersättare

Taina Virta S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25

Juliana Lahdou

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

03:44:00

17:32 21:16

Lena Ingren

S

03:44:00

17:32 21:16

Mattias Gökinan

S

03:44:00

17:32 21:16

Tuva Lund

S

00:00:00

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

03:44:00

17:32 21:16

Maria Gawell
Skog

S

03:35:29

17:41 Tomas Bergqvist S § 1, 1
21:16

Thomas Vakili

S

00:00:00

Bo Johansson S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25

Christina Zedell

S

00:00:00

Elias Tony S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25

Marcus Ekman

S

03:44:00

17:32 21:16

Diana
Hildingsson

S

03:44:00

17:32 21:16

Robert Aslan

S

03:44:00

17:32 21:16

Inger Ros

S

00:00:00

Adnan Issa S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25

Leyla Öztürk S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25

Olle Westberg

17:32 21:16

S

03:44:00

Viktoria
S
Dymenou Wallén

00:00:00

Tobias Ginman

S

03:44:00

17:32 21:16

Nina Lehtola

S

03:44:00

17:32 21:16

Arian Vassili S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25

Tomas Bergqvist S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25

Jens Sjöstrom

S

00:00:00

Sara Sylvan

S

03:44:00

17:32 21:16

Jimmy Baker

M

03:44:00

17:32 21:16

Stina Lundgren

M

03:44:00

17:32 21:16

Willy Viitala

M

03:44:00

17:32 21:16

Kia Hjelte

M

03:44:00

17:32 21:16

Yngve RK
Jönsson

M

03:44:00

17:32 21:16

Carl Baker

M

02:27:45

18:48 Bengt Kring M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
21:16

Andrei Ignat

M

03:28:36

17:32 Helle Larsson M § 20, 21, 22, 23, 24, 25
21:01

Ufuk Sen

M

03:40:39

17:35 21:16

Solveig Nilsson

M

00:00:00

Gül Alci

M

03:44:00

17:32 21:16

Mehmet Kulbay

M

03:44:00

17:32 21:16

Boban Pejcic

M

03:44:00

17:32 21:16

Anders Thorén

TUP 03:44:00

17:32 21:16

Camilla
Jägemalm

TUP 03:44:00

17:32 21:16

Michael Erikson M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

Carl Widercrantz TUP 03:44:00
Karin Nakamura
Lindholm

TUP 00:00:00

Per Börjel

TUP 03:44:00

17:32 21:16
Thomas Karlsson TUP § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25
17:32 21:16
Pia Markie Ghareb TUP § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 00:00:00

Rita Ilomäki

TUP 03:44:00

17:32 21:16

Christian Wagner TUP 03:43:55

17:32 21:16

Fredrik Ahlinder TUP 03:08:26

18:08 21:16
Lars Holmberg SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

Robert Stenkvist

SD 00:00:00

Östen Granberg

SD 03:44:00

17:32 21:16

Martin Inglot

SD 03:44:00

17:32 21:16

Niklas Lekander

SD 00:00:00

Anne Rosensvärd SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

Nils Ahlin

SD 00:00:00

Kristoffer Szubzda SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

Sergius Peter
Himmelving

SD 03:44:00

17:32 21:16

Alexandra Tuvell SD 03:44:00

17:32 21:16

Anneli Andersen SD 03:44:01

17:32 21:16

Johan Holmberg

SD 03:44:01

17:32 21:16

Mats Einarsson

V

03:44:01

17:32 21:16

Kerstin Amelin

V

03:44:01

17:32 21:16

Yrsa Rasmussen

V

03:44:01

17:32 21:16

Bekir Uzunel

V

03:44:01

17:32 21:16

Pia Carlson

V

03:44:01

17:32 21:16

Ronnie Anderson V

03:44:01

17:32 21:16

Marit
Normasdotter

V

01:09:59

20:06 - Monica Brundin V § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
21:16 11, 12, 13, 14, 15

Aday Bethkinne

KD 03:44:01

17:32 21:16

Aram El Khoury KD 03:44:01

17:32 21:16

Stefan Dayne

KD 03:44:01

17:32 21:16

Yusuf Aydin

KD 03:44:01

17:32 21:16

Caroline Blom

KD 03:44:01

17:32 21:16

Markus Rydell

KD 03:44:01

17:32 21:16

Deniz Bulduk

MP 03:44:01

17:32 21:16

Myrna Persson

MP 03:44:01

17:32 21:16

Christina
Karlsson

MP 03:44:01

17:32 21:16

Asiah Altjewa

MP 03:44:01

17:32 - Niklas Gladh MP § 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9,
21:16 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Stig Bjernerup

L

17:32 21:16

03:44:01

Helene Wåhleman L § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25

Caroline Rhawi

L

00:00:00

Lars Johansson

L

03:44:01

17:32 21:16

Dag Ahlse

C

03:44:01

17:32 21:16

Johan Lunnelie

C

03:44:01

17:32 21:16

Botkyrka kommun
Sammanträdestid: 2019-01-31 17:32:33 - 2019-01-31 21:16:34
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Shafqat Khatana S

02:40:55

18:35 21:16

Taina Virta

S

03:44:01

Juliana Lahdou S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
17:32 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21:16
22, 23, 24, 25

Adnan Issa

S

Tuva Lund S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
17:32 03:44:01
13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
21:16
23, 24, 25

Melissa Besara

S

00:00:00

Tomas Bergqvist S

Maria Gawell Skog S § 1, 1
17:32 - Jens Sjöstrom S § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
03:44:01
21:16 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25

Fanny Larsson

S

00:00:00

Bo Johansson

S

03:44:01

Maria Mendoza

S

00:00:00

Kimiya
Espahbodi

S

03:18:48

Elias Tony

S

Christina Zedell S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
17:32 03:44:01
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21:16
22, 23, 24, 25

Leyla Öztürk

S

03:44:01

Inger Ros S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
17:32 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
21:16
23, 24, 25

Arian Vassili

S

03:39:42

Viktoria Dymenou Wallén S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
17:36 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18,
21:16
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bengt Kring

M

01:53:00

17:32 Carl Baker M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
19:25

Thomas Vakili S § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
17:32 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21:16
22, 23, 24, 25
17:57 21:16

Michael Erikson M

Solveig Nilsson M § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
17:32 03:44:01
12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21:16
22, 23, 24, 25

Helle Larsson

M

03:44:01

17:32 Andrei Ignat M § 20, 21, 22, 23, 24, 25
21:16

Lennart Lauberg M

03:44:01

17:32 21:16

Marie Spennare

03:44:01

17:32 21:16

M

Johan Fredin

M

02:49:12

18:27 21:16

Josefin Norrgård TUP 00:00:00
Karin Nakamura Lindholm TUP § 1, 1, 2, 3, 4, 5,
17:32 Thomas Karlsson TUP 03:44:01
6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17,
21:16
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Pia Markie
Ghareb

TUP 03:44:01

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 1, 1, 2, 3, 4, 5,
17:32 6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17,
21:16
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Roland Forsman TUP 00:00:00
Margareta
Zethraeus

TUP 00:00:00

Rasmus
Henriksson

SD 00:00:00

Lars Holmberg

SD 03:44:01

Robert Stenkvist SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
17:32 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21:16
21, 22, 23, 24, 25

Niklas Lekander SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
17:32 Anne Rosensvärd SD 03:44:01
11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
21:16
21, 22, 23, 24, 25
Kristoffer
Szubzda

SD 03:44:01

Nils Ahlin SD § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12,
17:32 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
21:16
23, 24, 25

Inger Tuvell

SD 03:44:01

17:32 21:16

Monica Brundin V

03:44:01

17:32 - Marit Normasdotter V § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
21:16 11, 12, 13, 14, 15

Hampus Byström V

01:44:15

17:32 19:16

Therese Karlsson V

00:00:00

Björn Pettersson V

00:00:00

Ebtesam Zino

KD 03:44:01

17:32 21:16

Eber Vikström

KD 02:29:06

17:32 20:01

Leena-Karie
Zetterlund
Nilsson

KD 03:44:01

17:32 21:16

Niklas Gladh

MP 03:44:01

17:32 - Asiah Altjewa MP § 11, 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9,
21:16 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Kristina Dellrud

MP 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

03:44:01

Caroline Rhawi L § 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11,
17:32 12, 13, 14, 15, 9, 26, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21:16
22, 23, 24, 25

Ing-Marie
Viklund

L

03:44:01

17:32 21:16

Eva Lundholm

C

03:29:28

17:47 21:16

Camilla Eriksson C

03:44:01

17:32 21:16

