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177 Svar på interpellation: Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk
verksamhet (M)
178 Svar på interpellation: Om uthyrningar av kommunala lokaler till AKP:s valkampanjer i Europa (M)
179 Svar på interpellation: Angående den löpande skötsel av offentliga miljöer i
Botkyrka (L)
180 Svar på interpellation: Informationssäkerhetsarbete i Botkyrka kommun (KD)
181 Svar på interpellation: Varför vägrar ni ta emot Varken Hora eller Kuvads
rapport kring hedersförtryck? (M)
182 Svar på interpellation: Angående kommunens krisberedskap och MSB:s brev till
kommunen (C)
183 Svar på interpellation: Medborgares oro kring verksamheter i Kassmyragropen
(M)
184 Svar på interpellation: Politiskt motiverad censur i kommunens biblioteksverksamhet (M)
185 Kommunens delårsrapport 2 2017
186 Överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare upprättat avtal om
en donationsprofessur ska upphöra att gälla
187 Utträde ur föreningen Spårvagnsstäder
188 Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola
189 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
190 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag
191 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Södertörns brandförsvarsförbund
192 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem 2016
193 Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder
194 Planuppdrag och ramavtal för del av Tegelbruket 1
195 Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten och avlopp
196 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska ciga-
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retter och påfyllnadsbehållare i Botkyrka kommun
197 Uppdatering av ”Botkyrkas gröna värden” – Naturvårdsprogram för Botkyrkakommun
198 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022
199 Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
200 Valkrets- och valdistriktsindelning vid allmänna valen år 2018 och vid
Europaparlamentsvalet år 2019
201 Ramavtal och planuppdrag för del av fastigheten Tumba 8:535 och fastigheten
Yrkesskolan 3
202 Svar på motion: Matlagning i hemmet (M)
203 Svar på motion: Matlagning i hemmet (M)
204 Svar på motion – Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
205 Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
206 Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
207 Svar på motion – Trepartsavtal (M)
208 Svar på motion – Övervakning av utsatta områden (SD)
209 Svar på motion – Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
210 Anmälningsärenden
211 Avsägelser och fyllnadsval
212 Nya interpellationer
213 Nya motioner
214 Nya medborgarförslag
215 Enkla frågor
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Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30 – 22:19

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

kommundirektör Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat, kommunsekreterare Selin Göker

Utses att justera

Olle Westberg (S), Anders Thorén (TUP)

Ordningen för ärendenas

§§ 177-214

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 1 november kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 177-214

Sara Hultqvist

Ordförande

Inger Ros (S)
§§ 177-180, 185-193, 197-214

Mattias Gökinan (S)
§§ 181-184, 194-196

Olle Westberg (S)

Anders Thorén (TUP)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-10-26

Anslaget den

Nedtas den

2017-11-

2017-11-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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§ 177
Svar på interpellation – Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet (M), KS/2017:245
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till Mångkulturellt centrums ordförande – Om
centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet.
Mångkulturellt centrums ordförande Christina Zedell (S) besvarar
interpellationen.
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§ 178
Svar på interpellation – Om uthyrningar av kommunala
lokaler till AKP:s valkampanjer i Europa (M), KS/2017:431
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0620 § 151 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande – Om
uthyrningar av kommunala lokaler till AKP:s valkampanjer i Europa.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) besvarar
interpellationen.
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§ 179
Svar på interpellation – Angående den löpande skötseln av
offentliga miljöer i Botkyrka (L), KS/2017:563
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928 § 173 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande – Angående den löpande skötseln av offentliga miljöer i Botkyrka.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) besvarar
interpellationen.
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§ 180
Svar på interpellation – Informationssäkerhetsarbete i
Botkyrka kommun (KD), KS/2017:564
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Aram El Khoury (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201709-28 § 173 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Informationssäkerhetsarbete i Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 181
Svar på interpellation – Varför vägrar ni ta emot Varken
Hora eller Kuvads rapport kring hedersförtryck? (M),
KS/2017:611
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928 § 173 en interpellation till socialnämndens ordförande – Varför vägrar ni
ta emot Varken Hora eller Kuvads rapport kring hedersförtryck?
Socialnämndens ordförande Mats Einarsson (V) besvarar interpellationen.

6[54]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-26

§ 182
Svar på interpellation – Angående kommunens krisberedskap och MSB:s brev till kommunen (C), KS/2017:612
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928 § 173 en interpellation till krisledningsnämndens ordförande – Angående
kommunens krisberedskap och MSB:s brev till kommunen?
Krisledningsnämndens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 183
Svar på interpellation – Medborgares oro kring verksamheter i Kassmyragropen? (M), KS/2017:613
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928 § 173 en interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande –
Medborgares oro kring verksamheter i Kassmyragropen?
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Myrna Persson (MP) besvarar
interpellationen.
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§ 184
Svar på interpellation – Politiskt motiverad censur i
kommunens biblioteksverksamhet (M), KS/2017:614
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0928 § 173 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande –
Politiskt motiverad censur i kommunens biblioteksverksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) besvarar
interpellationen.
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§ 185
Delårsrapport 2 2017 – Botkyrka kommun (KS/2017:605)
Beslut

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari
– augusti 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden återkommer i månadsrapport för oktober och i årsredovisningen med återrapportering av
vilka åtgärder, enligt nämndens tidigare precisering, som har genomförts
och med vilka belopp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 310 000 kronor som ingår i
uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen
till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela sammantaget 325 000 kronor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 1 miljon kronor
som kommunstyrelsen avsatte för trygghetsskapande åtgärder (KS §
114). Av anslaget fördelas 100 000 kronor till kommunstyrelsen, 120
000 kronor till tekniska nämnden och 105 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana de nämnder som befarar att
redovisa underskott vid årets slut att fortsätta med åtgärder i syfte att
uppnå balans.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 172 lämnat ett förslag till beslut.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti är positivt med
439,5 miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kronor som avser försäljningen av fastigheten Samariten där bland annat
Tumba vård- och omsorgsboende ligger och pensionsavkastning med 62,8
miljoner kronor. Resultatet exklusive dess poster uppgår till 194,6 miljoner
kronor. Vid samma tid förra året låg periodresultatet på 164,7 miljoner kronor.
Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 249,6 miljoner
kronor. Undantaget reavinsten och avkastningen innebär prognosen ett positivt resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner kronor bättre än
årets budgeterade resultat på minus 13 miljoner kronor.
Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall
med 40,4 miljoner kronor. Nämndernas prognoser innebär ett underskott
mot budget på sammanlagt 1,3 miljoner kronor.
Fyra av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget. Utbildningsnämnden 15,5 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1,1 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 2,3 miljoner
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kronor samt socialnämnden 17,2 miljoner kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och revisionen redovisar prognoser som är i nivå med budget. Övriga fyra nämnder prognostiserar överskott. Samhällsbyggnadsnämnden
15,1 miljoner kronor, tekniska nämnden 13,2 miljoner kronor, kommunstyrelsen 4,3 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden 2,0 miljoner
kronor.
Skatteintäktsprognosen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 12,3 miljoner kronor.
Investeringarna bedöms för hela 2017 komma att uppgå till 488 miljoner
kronor. Därmed uppfyller kommunen det finansiella målet på egen finansiering.
Kommunen har köpt tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg av
Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor och sålt fastigheten
Samariten för närmare 300 miljoner kronor.
Baserat på investeringsvolymen, markinköpet och försäljningen av Samariten bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka
700 miljoner kronor under året.
Ärendet är behandlat i tjänsteskrivelse 2017-09-27.
Yrkande

Ebba Östlin (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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§ 186
Överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare
upprättat avtal om en donationsprofessur ska upphöra att
gälla (KS/2016:867)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare upprättat avtal om en extra professur i miljötoxikologi upphör att gälla från och med den första april 2018.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 173 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun ingick år 1990 ett avtal med Karolinska institutet som innebär att kommunen svarar för lönekostnader för en professorstjänst i miljötoxikologi, lönekostnader för två andra tjänster samt vissa driftskostnader,
sammanlagt 1 000 000 kronor per år. Summan har sedan dess räknats upp och
motsvarar i dagsläget 2 860 000 kronor för innevarande år. Kommunledningsförvaltningen har, i enlighet med ett uppdrag från kommunstyrelsen
(kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2017 § 135 punkten 4), fört en dialog
med Karolinska institutet om att frånträda avtalet. Förvaltningen föreslår, efter dialog med Karolinska institutet, att en överenskommelse upprättas om att
avtalet om en donationsprofessur ska upphöra att gälla den 1 april 2018. För
Botkyrka kommun bedöms den föreslagna överenskommelsen innebära en
besparing om 2 100 000 kronor för år 2018 och en besparing om 2 900 000
kronor för år 2019 och framgent.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-19.
Yrkanden

Kia Hjelte (M), Anders Thorén (TUP), Lars Johansson (L), Ebba Östlin (S),
Robert Steffens (C) och 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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§ 187
Utträde ur föreningen Spårvagnsstäderna (KS/2017:490)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde ur
föreningen Spårvagnsstäderna från och med 2018-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 174 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-05, § 213 om att ansöka om medlemskap för Botkyrka kommun i föreningen Spårvagnsstäderna. Spårvagnsstäderna bildades 18 september 2009 och arbetar för att det ska bli lättare att
bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete
om spårvägsprojekt. Medlemsavgiften är 50 tkr per år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 188
Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga
skola (KS/2017:619)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra åtgärdsalternativ 1 med investeringsbelopp om 323,6 mkr för renovering, upprustning och ombyggnation av Björkhaga skola.
Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (TUP) deltar ej i beslutet.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 175 lämnat ett förslag till beslut.
Björkhaga skola är i stort behov av omfattande och kostsamma renoveringsåtgärder samtidigt som befolkningsprognosen visar på ett kraftigt ökat
antal barn i grundskoleåldern i Tumbaområdet.
En kostnadsjämförelse har tagits fram som syftar till att jämföra kostnaden
för två alternativa lösningar. Det ena innebär en större del ombyggnation/
renovering av befintliga skolbyggnader och en mindre del nybyggnation
(alt.1) och det andra förslaget (alt.2) det omvända förhållandet. Båda alternativen innebär att skolan utökas från dagens 621 platser till 891 platser. Framtagen kostnadsjämförelse påvisar lägre investeringsbelopp för alternativ 1.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 201707-28.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-05, § 79.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S), Robert Steffens (C) och Ronnie Andersson (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, alternativ 1.
Stina Lundgren (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till alternativ 2,
bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
Stina Lundgrens (M) och Stefan Daynes (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som önskar bifalla Stina Lundgrens (M) och Stefan
Daynes (KD) yrkande röstar nej. Voteringen utfaller med 42 jaröster och 12
nejröster, 5 avstår och 2 ej röster. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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2017-10-26 19:34:31
Voteringsresultat
Ärende: (188) 188 Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola
Beskrivning: (188)
Ja:42 Nej:12 Avstår:5 Inte röstat:2
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Gabriel Melki (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Christina Zedell (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Robert Rasmussen (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Ej röst

Kia Hjelte (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Therese Hellichius (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Ej röst

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Shakhlo Altieva (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Avstår

Therese Lind (TUP)

Avstår

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Avstår
Robert Stenkvist (SD)

Ja

Östen Granberg (SD)

Ja

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Helen Spaak (SD)

Ja

Mats Einarsson (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Nej

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stefan Dayne (KD)

Nej

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Robert Steffens (C)

Ja

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Ayisha Farooq (S)

Ja

James Jin (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Camilla Jägemalm (TUP)

Avstår

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Avstår
Sergius Peter Himmelving (SD)

Ja

Marit Normasdotter (V)

Ja

Totalt antal röstande:59
Potentiellt antal röstande:61
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Ärende 189 Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola
(KS/2017:619)
Botkyrka kommun står nu med många äldre, slitna och icke underhållna lokaler, både
inom skola samt vård- och omsorg. Björkhaga skola är en av dessa som nu står inför ett
kraftigt renoveringsbehov.
Vi har stora erfarenheter av tidigare renovering, och ombyggnationer där varken budget
eller tidsplan har kunnat hållas. Orsakerna har ofta varit att underlagen har varit
undermåliga och man inte har besiktat befintliga byggnader samt undersöka
markförutsättningarna tillräckligt noggrant. Slutsumman på projekten har sedan slutat
på betydligt större belopp än vad som tidigare var budgeterat, och med facit i hand hade
det varit mer långsiktigt ekonomiskt att riva och bygga nytt, istället för att renovera.
Man anledning av detta känner vi en oro över att man nu vill gå fram med ett förslag
(Alternativ 1) där man har för avsikt att renovera mera av Björkhaga skola, än att riva
merparten och bygga upp nytt.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bifalla åtgärdsalternativ 2 med investeringsbelopp om 388,2 Mkr för renovering,
upprustning och ombyggnation av Björkhaga skola

Stina Lundgren (M)

Stefan Dayne (KD)
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§ 189
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2017:196)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-09-18 och ger
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2018-03-22.
KS/2012:550, Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2014:85, Ta över Norsborgs centrum ‐ eftersom marknaden har misslyckats (M)
KS/2014:402, Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen
(M) och (L)
KS/2014:727, Uppmärksamma 100‐årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2015:80, Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L)
KS/2015:83, Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84, Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
KS/2015:120, Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:262, Juridiska enheten (M)
KS/2015:264, Reformera dialogforum (M)
KS/2015:266, Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2015:267, Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
KS/2015:345, Övervakning av utsatta områden (SD)
KS/2015:429, Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens biståndsbehov (M)
KS/2015:443, Stärk demokratin ‐ avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
KS/2015:699, Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
KS/2015:702, Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
KS/2015:716, Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
KS/2015:717, Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla (M)
KS/2016:61, Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP)
KS/2016:110, Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
KS/2016:132, Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
KS/2016:134, Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
KS/2016:137, Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V)
KS/2016:251, Myndighetspost (C)
KS/2016:341, Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L)
KS/2016:343, Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
KS/2016:362, Gröna obligationer (L)
KS/2016:425, Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
KS/2016:427, Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD)
KS/2016:479, Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme (KD)
KS/2016:491, Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)
KS/2016:493, Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M)
KS/2016:494, Arbets‐ och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M)
KS/2016:495, Östersundsmodellen för flyktingmottagande (M)
KS/2016:496, Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
KS/2016:498, Skapa fler YH‐utbildningar (M)
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 176 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-18.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 190
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2017:196)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-09-18 och ger
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2018-0322.
KS/2013:76, Förbättra skidspårsystemet Lida‐Harbro‐Brantbrink
KS/2013:489, Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det
för att bygga hyreslägenheter
KS/2014:393, Bygg inspirationsplats för alla religioner
KS/2014:552, Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare
KS/2014:568, Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632, Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar
för dataöverföring
KS/2014:766, Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:135, Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
KS/2015:384, Inrätta ett Ericsson‐museum i Hågelby
KS/2015:556, Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge
KS/2015:758, Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället paviljonger för
flyktingar
KS/2015:845, Inför parkeringsförbud
KS/2016:318, Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge
KS/2016:353, Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
KS/2016:385, Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
KS/2016:522, Bygg fler bostäder
KS/2016:564, Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:590, Låna ut cyklar till medborgare
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 177 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-18.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 191
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Södertörns brandförsvarsförbund (KS/2017:213)
Beslut

1. Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin
förvaltning under verksamhetsåret 2016.
2. Kommunfullmäktige godkänner Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning för 2016.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 178 lämnat ett förslag till beslut.
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 17
mars 2017 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år
2016. I revisionsberättelsen daterad den 20 mars 2017 tillstyrker revisorerna
att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 192
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 2016
(KS/2017:272)
Beslut

1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
2. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning
för 2016
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 179 lämnat ett förslag till beslut.
Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och
Salem beslöt den 31 mars 2017 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 193
Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller
skrivs upp i ålder (KS/2017:620)
Beslut

1. Statsbidrag som tillfaller Botkyrka kommun och som är riktade som stöd
till kommunen för kostnader för asylsökande ensamkommande unga
som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder, ska tillfalla socialnämnden i
Botkyrka kommun.
2. Socialnämnden uppdras att i samband med bokslut och delår 1 och 2,
återkoppla kostnaderna för asylsökande ensamkommande unga som fylller 18 år eller skrivs upp i ålder, till kommunstyrelsen för hantering av
kostnader.
3. Eventuella riskkostnader (ytterligare kostnader som kan tillkomma för
det fall Migrationsverket inte ersätter samtliga kostnader) ska hanteras
av kommunstyrelsen i samband med bokslut år 2017 och budget för år
2018.
4. Botkyrka kommun ska återsöka kostnaderna för den aktuella målgruppen från Migrationsverket.
5. Följande ska, utöver socialnämndens beslut i ärendet, gälla som riktlinjer för socialtjänsten i Botkyrka kommun:
Socialtjänsten ska på ansökan av den enskilde alltid inleda en
utredning och bedöma om den enskilde har ett vårdbehov som
föranleder fortsatt placering inom socialtjänsten. Ett vårdbehov som föranleder en fortsatt placering inom socialtjänsten
ska utgå från kriterierna: psykisk ohälsa, missbruk eller annat
socialt nedbrytande beteende som innebär att den unge löper
en påtaglig risk att skada sin hälsa och utveckling.
Asylsökande 18-åringar som ännu inte fått ett beslut i sitt
asylärende, som inte har ett vårdbehov och som går en utbildning ska, om det bedöms lämpligt, erbjudas fortsatt boende
för att kunna slutföra innevarande termin, eller om kort tid
återstår, nästkommande termin.
6. Ovanstående beslut ska gälla till och med den 31 december 2018 och
ska omprövas i samband med beslut om budget för år 2019.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M), (KD), (TUP) och (SD) reserverar sig mot
beslutet avseende tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag till förmån
för egna yrkanden.
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 180 lämnat ett förslag till beslut.
Syftet med förslaget är ett ge riktlinjer till socialförvaltningen som säkrar att
överföringar av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverket görs på
ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och
social trygghet. Riktlinjernas syfte är så långt som möjligt säkra att överföringen av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverkets boenden görs
på ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och
social trygghet.
I och med ikraftträdandet av förordningen (2017:193) om statlig ersättning
för asylsökande m.fl. den 1 juli 2017 har möjligheten för kommuner att få
ersättning för asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år förändrats.
Detta har givit upphov till frågan huruvida socialtjänstens ansvar för målgruppen har förändrats. Det kan konstateras att den nya förordningen enbart
reglerar ersättningsmöjligheterna för kommunen och att socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) oförändrat kvarstår.
När ett asylsökande barn fyller 18 år betraktas den unge som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår till
Migrationsverket. Om socialtjänsten bedömer att den unge, även efter fyllda
18 år, har behov av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan placeringen fortgå, varvid kommunens ansvar
för den unge kvarstår1. Huvudregeln är dock att det är staten som bär ansvaret för den aktuella målgruppen. Botkyrka kommun bör av denna anledning
återsöka kostnaderna för den aktuella målgruppen från Migrationsverket.
I betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”2,
påtalas riskerna för den enskilde att flyttas runt och ryckas upp ur sitt sociala
sammanhang. Detta beskrivs som en risk för den enskildes välmående och
bedöms utifrån ett socialt- och trygghetsperspektiv inte gynna den enskilde.
Socialstyrelsen menar i sin rapport, ”Analys av situationen i socialtjänsten”3, att det finns en risk för att kommunerna anpassar sin verksamhet efter
föreslagna ekonomiska förändringar istället för att agera efter gällande lagstiftning med den enskildes behov i fokus.
Utöver de riktlinjer för socialtjänsten som kommunfullmäktige föreslås anta
inom ramen för detta förslag, har socialnämnden i Botkyrka kommun beslutat om att anta ytterligare riktlinjer för socialtjänsten. De riktlinjer social-

1

Sveriges kommuner och landsting, Migrationsverket, Inspektionen för vård och omsorg,
Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen: ”Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar”, sidan 7, maj 2017.
2
Utbildningsdepartementet: ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”,
SOU 2017:54.
3
Socialstyrelsen: ”Analys av situationen i socialtjänsten läget under hösten 2016 – delrapport 2”, december 2016.
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nämnden beslutat om är att åldersbestämningsbeslut som kan överklagas ska
beaktas från och med att de vunnit laga kraft om det inte är uppenbart att
den enskilde inte tillhör målgruppen och det är i den enskildes intresse att
göra ett avsteg från denna huvudregel. Vidare har socialnämnden beslutat att
anta riktlinjen att socialtjänsten ska understödja övergång till eget boende i
kommunen när det är möjligt och lämpligt.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Robert Rasmussen (S), Lars Johansson (L), Robert
Steffens (C), Embla Holmlid Kolenda (MP), Olle Westberg (S), Youbert
Aziz (S) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M), Anders Thorén (TUP) och Stefan Dayne lämnar ett
ändringsyrkande, bilaga.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Yngve RK Jönsson (M) och
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ändringsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens 3:e att-sats
mot ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan resterande av kommunstyrelsens förslag till beslut 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 bifalla kommunstyrelsens
3:e att-sats röstar ja. Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar nej.
Voteringen utfaller med 38 jaröster och 22 nejröster, 1 avstår. Därmed har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 3:e att-sats.
Särskilt yttrande

Helene Wåhleman (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Voteringsresultat
Ärende: (193) 193 Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i
ålder Beskrivning: (193)
Ja:38 Nej:22 Avstår:1
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Gabriel Melki (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Christina Zedell (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Robert Rasmussen (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Therese Hellichius (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Nej

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Shakhlo Altieva (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Nej

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Nej
Robert Stenkvist (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Helen Spaak (SD)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Avstår

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stefan Dayne (KD)

Nej

Stig Bjernerup (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Robert Steffens (C)

Ja

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Ayisha Farooq (S)

Ja

James Jin (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Nej
Sergius Peter Himmelving (SD)

Nej

Marit Normasdotter (V)

Ja

Totalt antal röstande:61
Potentiellt antal röstande:61

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-10-09
Ärende 180

Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs
upp i ålder (KS/2017:620)

Migrationspolitiken är en nationell angelägenhet och det är riksdag och regering som
stiftar lagarna och sätter spelreglerna. Kommunerna har via anvisningslagen en
skyldighet att bistå staten genom att exempelvis tillhandahålla boende.
Samtidigt är det alltjämt så, att det finns en s.k. ”finansieringsprincip” mellan Sveriges
kommuner och landsting och staten sedan ca 25 år tillbaka och som i sin tur sätter
spelreglerna för statens förhållande till kommunerna. I korthet innebär den att om staten
fattar beslut, ändrar lagstiftning eller tillämpning av lagstiftning, ändrar ambitionsnivåer
osv. för något som är av nationellt ansvar eller karaktär, men som slår mot
kommunernas ekonomi, så ska staten kompensera kommunerna.
Vår uppfattning är därmed att kommunen inte kan tillhandahålla vare sig plats på
gymnasieskola eller kommunalt boende om inte staten kompenserar kommunerna för de
kostnader som uppstår. Det är helt enkelt inte rimligt att enskilda kommuner ska bära en
oproportionerlig andel av statens migrationskostnader. Observera att vi i detta avseende
inte lägger in någon värdering i vare sig åldersbestämningsfrågan eller volymfrågan,
vilka metoder som är ”tillförlitliga" eller inte eller hur många vi ”klarar av” att ta emot.
Om staten vill att kommunerna bistår staten i mottagandet av nyanlända, oavsett ålder,
så måste staten också finansiera det. Om staten inte gör det så måste ansvaret för
personens boende, uppehälle, studier, etc. övergå till staten - dvs. gå tillbaka till
Migrationsverket.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

kommunala medel som är avsatta för välfärdsverksamheter för de egna
medborgarna inte skall användas för att finansiera svensk flyktingmottagning.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)

SÄRSKILT YTTRANDE
2017‐10‐09

Ärende 180: Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år
eller skrivs upp i ålder
Det har funnits många frågor och oklarheter när det gäller hur denna grupp ska ges stöd.
denna osäkerhet skapar stress och frustration bland ungdomar och handläggare. Tydliga
regler och riktlinjer behövs för att skapa trygghet och rättssäkerhet. Det är därför mycket bra
att Kommunfullmäktige nu föreslås besluta om riktlinjer för socialtjänsten när det gäller
denna grupp. Även om vi anser att det främst är ett statligt ansvar att hantera dessa frågor.
Liberalerna anser dock att underlaget för detta beslut är lite oklart. För att fatta beslut om
riktlinjer är det också viktigt att veta vilka ekonomiska konsekvenser de får. Det finns en
beskrivning av gällande lagstiftning samt konsekvenserna utifrån nya
ersättningsförordningen. Det beskrivs fyra alternativ där den beräknade kostnaden 2018 för
kommunen varierar från 5,8 milj till 33,6 milj.
Det är dock svårt att utläsa i förslaget till beslut, vilket av dessa alternativ som är aktuellt och
vad beslutet får för ekonomiska konsekvenser för kommunen. Från när ska tex dessa
riktlinjer gälla? Från nu eller from januari 2018?
Vilka riktlinjer gäller fram till att de som nu föreslagits antagits av kommunfullmäktige?
Liberalerna kan inte yrka men vi anser att det finns en del oklarheter i detta ärende. Vi vill
dock klargöra att vi ställer oss positiva till att det tas fram riktlinjer.
Lars Johansson (L)
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§ 194
Planuppdrag och ramavtal för del av Tegelbruket 1
(KS/2017:616)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ramavtal med Stendörren Botkyrka Handel AB avseende Tegelbruket 1.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 181 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med förskola, gruppboende, service och handel på del av fastigheten Tegelbruket 1
och nya bostäder på del av fastigheten Fittja 17:1. Fastigheten Tegelbruket 1
är privatägd medan fastigheten Fittja 17:1 ägs av kommunen. Exploatören
önskar bygga ca 650 bostäder på Tegelbruket 1 och ca 100 bostäder på Fittja
17:1. Vilken omfattning av exploatering som är lämplig på platsen ska utredas under planprocessen.
Planområdet ligger i Norra Botkyrka och nära Fittja centrum samt Fittja
tunnelbanestation. I översiktsplanen är platsen utpekad som område med tät
stadsbebyggelse och det är angeläget att det svaga gröna sambandet som löper längs vattnet ska förstärkas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.
Ärendet

Nya Botkyrka växer fram. Botkyrka är just nu i ett expansivt läge, där våra
miljonprogram utvecklas, nya områden växer fram och vi får snyggare
och tryggare områden, som är mer stadsliknande. I det läge som vi nu är så
är ett av kommunledningens främsta mål att bryta bostadssegregationen.
Genom att tillföra bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar i alla
stadsdelar stärker vi den sociala hållbarheten i kommunen och vi möjliggör
för alla Botkyrkabor att hitta sin drömbostad.
Därför har kommunledningen som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra
år, 4 000 nya hem i moderna stadsdelar som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Den sociala hållbarheten kräver att vi bryter bostadssegregationen. Det
innebär bland annat att man, när man behöver ett nytt boende i livets olika
skeden, inte ska behöva flytta ifrån sin kära stadsdel. Vi måste därför bygga
ekonomiskt hållbart så att alla har råd med sitt boende. Till det ska vi lägga
den ekologiska hållbarheten.
Samhällsinvesteringar måste vara hållbara. Långsiktigt effektiv användning
av energi- och naturresurser, klimat- och miljösmarta byggmaterial, god
inomhusmiljö, miljösäkrade byggmetoder och sunda materialval utan skadliga kemikalier är viktiga element i det hållbara samhället. Använder vi inte
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rätt byggmaterial klarar vi inte våra klimatåtaganden.
En god hantering av dagvatten, införandet av gröna tak, solpaneler, ekosystemtjänster och grönområden som stödjer den biologiska mångfalden är
viktiga inslag i samhällsbyggandet. Bra gång- och cykelvägar, en god gestaltning och utformning som främjar social hållbarhet är andra nyckelelement i en hållbar bostadsutbyggnad.
Så ska nya Botkyrka växa fram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-18.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-20, § 289.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Lars Johansson (L) 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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§ 195
Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till
vatten och avlopp (KS/2017:378)
Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer anslutningsavgifterna för vatten och avlopp (VA) i Botkyrka kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-0830.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslutningsavgifterna ska gälla från
och med 1 januari 2018.
3. Kommunfullmäktiges godkänner att VA-taxan ska följa Botkyrka kommuns styrmodell för mål och budget 2019 och framåt.
Deltar ej i beslut

Youbert Aziz (S) deltar ej i beslutet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (M), (KD), (TUP), (L), (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 182 lämnat ett förslag till beslut.
Tekniska nämnden gav vid sammanträdet 2016-06-20 tekniska förvaltningen i uppdrag att i september redovisa en översyn av Botkyrka kommuns taxa
för vatten och avlopp. Förvaltningen presenterade utredningen i nämnden
2016-09-26 och nämnden noterade att utredningen behövde fortsätta. Nu
anser tekniska förvaltningen att översynen är i sådant skick att beslut kan
fattas om nya anslutningsavgifter.
Målet för kommunens VA-taxa är att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning, att minska skillnaden i kostnadstäckning mellan flerbostadshus och
småhus samt att minska behovet av särtaxa vid kommande utbyggnad av
VA-försörjning i så kallade omvandlingsområden.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-09-18, § 105. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2017-06-20, § 133 (minoritetsåterremiss)
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Jimmy Baker (M), Anders Thorén
(TUP) och Stefan Dayne (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag,
bilaga.
Andrei Ignat (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Ärende 182

Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten
och avlopp (KS/2017:378)

Vid en jämförelse av Botkyrka med liknande kommuner, som ex. Huddinge, så finns
avsevärda skillnader. Det är tydligt att Huddinge-Stockholms VA-taxa är mer förmånlig
för byggherrar som vill förtäta och bygga fler lägenheter på samma tomtyta.
Vidare, Botkyrka kommuns ”typhus”-beräkningar med 15 stycken lägenheter per hus
blir missvisande, där vi placerar oss i mitten på en graf. Faktum är att det oftast inte
byggs några flerfamiljshus med endast 15 lägenheter per huskropp, det är ett betydligt
större antal lägenheter per huskropp i genomsnitt vid nyproduktion än vad som används
som beräkning/jämförelse. När vi räknar på byggnadstyper som innehåller fler
lägenheter per huskropp så blir skillnaden mellan Botkyrka och t.ex. Huddinge ännu
större, till Botkyrkas nackdel.
Allt detta stämmer väl med den kritik som Botkyrka också har fått från olika
byggherrar. Denna går ut på att anslutningsavgifterna är en faktor som gör att man inte
är lika attraherade av att bygga i kommunen.
På ett byggprojekt med ett par hundra lägenheter blir det flera miljoner kronor i skillnad
på att bygga i Botkyrka - jämfört med att bygga någonstans i exempelvis Huddingeeller i Stockholms kommun.
En väsentlig skillnad mellan oss och dem är att vår VA-taxa är helt ”linjär” och innebär
samma uttag av avgift per lägenhet, detta alldeles oavsett hur många lägenheter som
produceras. Huddinge och Stockholm har en avgift för första lägenheten och sedan en
lägre avgift för tillkommande lägenheter.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Tullingepartiet är
således av uppfattningen att ärendet bör avslås och att vårt förslag är det som borde
linjen i frågan.
Vi föreslår Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

avslå ärendet till förmån för vårt förslag.

Jimmy Baker (M)

Stefan Dayne (KD)

Anders Thorén (TUP)

Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande
Lars Johansson (L)

Robert Steffens (C)
Sid 1 (1)
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§ 196
Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i Botkyrka
kommun (KS/2017:621)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente revideras med följande skrivning under § 1 punkt 3:
”Nämnden svarar för
g) att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen när det gäller de
miljöer och lokaler som omfattas av kommunal tillsyn.”
”Nämnden svarar för
h) att utöva den omedelbara tillsynen enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare när det gäller försäljningsställen som omfattas av kommunal tillsyn.”
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 183 lämnat ett förslag till beslut.
Ärendet avser revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktige ger miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvaret att utöva
tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581) inom befintlig budgetram. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan tidigare ansvaret att utöva tillsyn över försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen.
Kommunstyrelsens ordförande lämnade på kommunstyrelseberedning 201605-10 uppdraget till kommunledningsförvaltningen att utreda vilken nämnd
som bör ha ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer.
Bakgrunden till beredningsuppdraget är Länsstyrelsens granskning den 18
september 2015 av hur kommunen arbetar med tillsyn av rökfria miljöer. I
denna granskning framkom att ingen tillsyn av rökfria miljöer har utförts
och att kommunen inte heller har fördelat tillsynsansvaret för rökfria miljöer, vilket innebär att ansvaret för tillsynen hittills legat på kommunstyrelsen. Efter kommunledningsförvaltningens utredning bedömdes miljö- och
hälsoskyddsnämnden som lämplig nämnd att utöva tillsynen över rökfria
miljöer och lokaler enligt tobakslagen.
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft. Enligt denna lag är kommunen och polisen ansvariga för tillsynen på försäljningsställen. Då tillsynen för tobakslagen tillfaller miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde ter det sig rimligt att
även lagen om elektroniska cigaretter hamnar hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta har godkänts av kommunfullmäktige.
De nya uppdragen innebär att reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver revideras. Följande revideringar föreslås i miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente under § 1 punkt 3:
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”Nämnden svarar för
g) att utöva den omedelbara tillsynen enligt tobakslagen när det gäller de
miljöer och lokaler som omfattas av kommunal tillsyn.”
”Nämnden svarar för
h) att utöva den omedelbara tillsynen enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare när det gäller försäljningsställen som omfattas
av kommunal tillsyn.”
Ändring i reglementet innebär att miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning och taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet behöver revideras. Detta kommer att göras så snart som möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-08-07.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-28, § 40.
Yrkande

Myrna Persson (MP) 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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§ 197
Uppdatering av ”Botkyrkas gröna värden” - Naturvårdsprogram för Botkyrka kommun (KS/2017:560)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner målen i kapitel två som strategi för naturvårdsprogrammet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 184 lämnat ett förslag till beslut.
Naturvårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden (BGV) ska vara relevant
och aktuellt. Därför beslutades vid programmets antagande 2010-11-25
(KS/2010:403 § 206) att det ska uppdateras en gång per mandatperiod. Från
2017 uppdateras det vart femte år enligt kommunens aktuella riktlinjer för
styrdokument.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-17.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-08-28, § 42.
Yrkande

Myrna Persson (MP) 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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§ 198
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022
(KS/2017:624)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens
förslag till biblioteksprogram för Botkyrka kommun.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden avseende 1:a att-satsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 185 lämnat ett förslag till beslut.
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 är ett underlag för
strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och prioriterade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och specialbibliotek. Programmet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen och är
ett svar på lagstiftarens krav på kommunövergripande biblioteksplan. Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram har under våren varit
på remiss bland berörda nämnder, utskott, råd samt Mångkulturellt centrums
styrelse. Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till biblioteksprogrammets utformning och har samtidigt givit förslag på mindre justeringar,
varav vissa har arbetats in i förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-06-16.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-13, § 64.
Yrkanden

Robert Aslan (S), Pia Carlson (V), Olle Westberg (S), Deniz Bulduk (MP)
och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Östen Granberg (SD) lämnar ett ändringsyrkande och ett tilläggsyrkande,
bilaga.
Jimmy Baker (M), Yusuf Aydin (KD) och Anders Thorén (TUP) lämnar ett
tilläggsyrkande, bilaga.
Lars Johansson (L), yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
mot (SD):s 1:a att-sats under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges
ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot (M), (KD), (L) och
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(TUP):s yrkande samt (SD):s 2:a att-sats 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 till beslut röstar ja. Den som önskar bifalla (M), (KD), (L) och
(TUP):s yrkande samt (SD):s 2:a att-sats röstar nej. Voteringen utfaller med
35 jaröster och 24 nejröster, 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Voteringsresultat
Ärende: (198) 198 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 Beskrivning: (198)
Ja:35 Nej:25 Avstår:1
Namn

Röst

Inger Ros (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Anders Byrsenius (M)

Nej

Gabriel Melki (S)

Ja

Serkan Köse (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lars Schou (S)

Ja

Ebba Östlin (S)

Ja

Tuva Lund (S)

Ja

Christina Zedell (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Adnan Issa (S)

Ja

Bo Johansson (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Robert Rasmussen (S)

Ja

Maria Mendoza (S)

Ja

Jean-Pierre Zune (S)

Ja

Inga-Lill Strömqvist (S)

Ja

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Kia Hjelte (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Yngve R K Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Therese Hellichius (M)

Nej

Ellen Nilsson (M)

Nej

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Ja

Embla Holmlid Kolenda (MP)

Ja

Anders Thorén (TUP)

Nej

Therese Lind (TUP)

Ej röst

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Nej
Robert Stenkvist (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Karl-Otto Hultström (-)

Nej

Helen Spaak (SD)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Ronnie Andersson (V)

Ja

Pia Carlsson (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Nej

Yusuf Aydin (KD)

Nej

Stefan Dayne (KD)

Nej

Lars Johansson (L)

Nej

Robert Steffens (C)

Avstår

Berit Larsson (S)

Ja

Björn Pettersson (S)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Ayisha Farooq (S)

Ja

Inger Grönberg (MP)

Ja

James Jin (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Nej
Sergius Peter Himmelving (SD)

Nej

Marit Normasdotter (V)

Ja

Helene Wåhleman (L)

Nej

Totalt antal röstande:60
Potentiellt antal röstande:61

Yrkande
Kommunfullmäktige 2017-10-26
Ärende 198 Biblioteksprogram
(KS/2017:624)

för

Botkyrka

kommun

2018-2022

Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt att vi inte ställer oss bakom Botkyrka kommuns
interkulturella strategi. Vi Sverigedemokrater anser att Sverige bör bygga på en gemensam
kultur. Majoriteten gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt
att redogöra konkreta exempel gällande vad som är positivt med det interkulturella
konceptet. Majoriteten i Botkyrka har trots allt haft makten i många år och har haft
möjlighet att genomföra dessa utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången.
I mångt och mycket anser vi biblioteksplanen vara mycket bra, att kunna läsa och skriva är
nyckeln till att kunna bidra till det Svenska samhället oavsett vart du kommer ifrån. Men
involveringen av uttryck som ”interkultur”, ”normkritik” och organisationen mångkulturellt
centrum hade vi kunnat vara utan. Vi anser att biblioteksverksamheten skall få vara fri från
all form av politisk propaganda. Sverigedemokraterna har alltid ansett att mångkulturellt
centrum bör avskiljas från den kommunala verksamheten.
Botkyrka kommuns biblioteksverksamhet har figurerat i negativa sammanhang under den
senaste tiden. Kommunens bibliotek har vägra köpa in nationalekonomen Tino Sanandajis
bok ”massutmaning” och har använt sig av tveksamma bortförklaringar1. JO riktar kritik mot
Botkyrka kommun när det gäller denna inköpsvägran.2
Botkyrka har även hamnat i en debattstorm gällande Pippi Långstrump3. Censurering får
under inga som helst omständigheter förekomma i ett demokratiskt samhälle.
Vi Sverigedemokrater anser att biblioteksverksamheten inte skall vara en plats för politisk
uppfostran, biblioteken skall vara politiskt neutrala och acceptera all form av litteratur. Med
tanke på de politiska debatter som uppstått gällande Botkyrkas bibliotek samt den kritik som
framförts så anser vi att kommunfullmäktige bör justera biblioteksprogrammet med
nedanstående att‐satser.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

1

https://bibliotek.botkyrka.se/sv/news/ink%C3%B6p-av-boken-massutmaning
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6734516
3
http://www.expressen.se/kultur/darfor-rensar-botkyrka-pippi-bocker/
2

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-10-09
Ärende 185

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun (KS/2017:624)

I förslaget till biblioteksprogram finns det en inledande text där kommunen pekar på
mångfald, diskriminering, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kommunens
interkulturella strategi etc.
Kommunen har sedan tidigare kritiserats skarpt av JO för att inte följa svensk
lagstiftning; bibliotekslagen likväl som grundlagen, då man har satt egna subjektiva och
politiska åsikter före svensk lagstiftning.
JO menar att det inte åligger biblioteken att göra sådana bedömningar och att den
interkulturella handlingsplanen inte är förenlig med det demokratiuppdrag biblioteken
har. Bibliotekens uppgift är främja fri åsiktsbildning och ska köpa in eller fjärrlåna
litteratur utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa motiv.
Vi föreslår Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

inledningen i bibliotekprogrammet skall ersättas med en kort text där det tydligt
framgår att biblioteksverksamheten i Botkyrka ska följa svensk lagstiftning.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande
Lars Johansson (L)

Sid 1 (1)

Att kommunfullmäktige beslutar att ta bort de textstycken som innefattar politiskt laddade
ord som ”interkultur” samt ”normkritik”
Att kommunfullmäktige beslutar att ett tillägg görs i texten så det framgår att
biblioteksverksamheten avser att följa svensk lagstiftning

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist

Helén Spaak
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§ 199
Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar policy mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer mot våldsbejakande extremism.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 186 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ta fram en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism (KS/2016:392).
Policyn behandlades i demokratiberedningen § 33, 2016-12-16 där det beslutades om att invänta med ett ställningstagande i ärendet tills riktlinjerna
är framskrivna. 2017-09-14, § 18, behandlades ärendet återigen i demokratiberedningen med förslag på riktlinjer och policy.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att tredje stycket i policyn ändras
från:
Våldsbejakande extremism i alla dess former får aldrig accepteras och ska
på alla sätt motarbetas. För att arbetet mot den våldsbejakande extremism
ska ge rätta effekter är det viktigt att arbetet fokuserar på beteende som
kan leda till våldshandlingar. Arbetet får dock inte leda till att individer,
grupper och organisationer stigmatiseras. Kommunens roll handlar främst
om att arbeta förebyggande medan polisen ansvarar när ett brott väl har
begåtts. Det är dock viktigt att kommun och polis fortsätter och utvecklar
det nära samarbete som finns idag.

Till:
Våldsbejakande extremism får aldrig accepteras och ska på alla sätt
motarbetas. Fokus måste därför vara på grupper och miljöer där man
försvarar, uppmanar till och använder hot och våld som politiskt medel. Detta för att kunna motarbeta alla former av våld och att främja en
gemensam demokratisk värdegrund. Det förebyggande arbetet får dock
inte leda till att individer, grupper och fredliga organisationer stigmatiseras. Kommunens roll är främst att arbeta förebyggande medan polis
och rättsväsende agerar när ett brott väl har begåtts. Det är dock viktigt att kommun och polis fortsätter att utveckla det nära samarbete
som finns idag.
Handlingsplanen framställs i form av en policy och riktlinjer, i enlighet
med Botkyrkas riktlinjer för styrdokument. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens förhållningssätt till arbetet mot våldsbejakande
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extremism. Syftet är också att lyfta fram prioriterade arbetsområden inom
ramen för detta arbete. Riktlinjerna ska ge vägledning och konkret stöd till
det fortsatta arbetet.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2017-09-14, § 18.
Yrkanden

Lars Johansson (L), Mats Einarsson (V), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne
(KD), Deniz Bulduk (MP) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) och Anders Thorén (TUP) lämnar
ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-10-09
Ärende 186

Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)

Vi menar på att strategin skulle ytterligare behöva tydliggöra att det är främst
våldsbejakande islamism, nazism och kommunism (exempelvis s.k. autonoma grupper)
som är de stora hoten.
Strategin saknar vidare tillräcklig tydlighet kring vilka verktyg man vill/behöver
använda för att på riktigt nå framgång i att stävja fenomenet med bl.a. rekrytering. Olika
typer av extremism kan komma att kräva olika typer av åtgärder.
Dessutom har SKL givit Göteborgs universitet i uppdrag att granska alla kommuners
policys och i denna kommit fram till att det finns en del övrigt att önska i dessa och att
många kommuner efter samråd med den nationella samordnaren mest verkar ha tagit
fram ”papperstigrar”.
Rapporten från SKL/GU offentliggörs mot slutet av oktober, vilket vi ser fram emot.

Jimmy Baker (M)
Lars Johansson (L)
Anders Thorén (TUP)

Sid 1 (1)

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 186: Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism
(KS/2016:392)
Sverige är i fortsatt behov av nationell samordning i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism. Den nationella strategin pekar ut en riktning, medan det viktigaste arbetet sker på
lokal nivå. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter på inslagen väg, att vi strävar efter att enas och
att vi ytterligare utvecklar samarbetet mellan den nationella och den lokala nivån. På så vis kan vi
vidta konkreta åtgärder för att skapa ett motståndskraftigt samhälle och förhindra att fler
ungdomar dras in i extrema våldsbejakande miljöer1.
Många ser problemet med våldsbejakande extremism långt där borta och inser inte hur stort det
är förrän det kommer närmare. Säpo och polisen ska inte vara ensamma om att förebygga
extremistiskt våld. Kunskapen i svenska kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism
är låg. Det är mycket viktigt att kommunen har en väl utarbetad strategi som utvecklas i
samarbete med olika parter som har kunskap inom området. Framför allt ska lokal samverkan för
att förebygga att unga rekryteras till våldsbejakande grupper bli bättre.
Kommunens arbete med att ta fram olika dokument gällande hanteringen av våldsbejakande
extremism ha pågått i några år och det är viktigare nu än någonsin, att man kommer igång med
insatser så fort som möjligt. Vi har under processen påtalat vikten av att kommunens strategi mot
våldsbejakande extremism är tydlig och konkret och att det behövs en arbetsgrupp i kommunen
som arbetar med konkreta utåtriktade projekt med t.ex. skolor, medarbetare inom individ- och
familjeomsorgen, föreningar, ungdomsgårdar, trossamfund m.fl. Anhöriga, vänner, personal på
skola och ungdomsgårdar, personer i föreningar och församlingar m.fl., måste också få tydlig
information om vart de kan vända sig om man misstänker att en person är på väg att dras in i den
extremistiska världen. Det är mycket angeläget att kommunen satsar resurserna som behövs för
att kunna genomföra detta arbete och insatser.

Tumba 2017-10-09
Stefan Dayne (kd)

1

http://www.regeringen.se/49f3a8/contentassets/8e9319885a544c00bc788e3a371f93b3/nationell-strategimot-valdsbejakande-extremism

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2017‐10‐26
Ärende 199 Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism(KS/2016:392)
Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen nu har en policy samt riktlinjer mot
våldsbejakande extremism. Botkyrka som kommun har flertalet utsatta områden där det
finns risk att till exempel islamistisk extremism har fått fäste. Vi kan dock inte förstå hur
genusperspektiv skulle kunna hjälpa mot den växande extremismen. Vi Sverigedemokrater
har tidigare motionerat om att Botkyrka kommun bör göra en undersökning i kommunens
skolor för att se hur många elever som faktiskt är sympatisörer med våldsbejakande
extremism. Denna motion är under beredning och har behandlats i utbildningsnämnden där
majoriteten har valt att anse den besvarad med motiveringar som ”Att genom
undersökningar ta reda på eller mäta signaler om specifika eller systematiska problem med
extremism och radikalisering i skolmiljön har inte bedömts som framgångsrikt”1. Vi är av den
uppfattningen att om man skall lösa ett problem måste man först ta reda på i vilken
omfattning problemet faktiskt existerar, något man skulle kunna göra med denna
undersökning. Att Vänsterpartiet har interna problem gällande organisationen ”varken hora
eller kuvad” skall inte Botkyrkas medborgare behöva lida för2.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist

Helén Spaak

1

https://www.botkyrka.se/download/18.7f09a85f15e32bb2f039b30/1504275543795/Utbildningsn%C3%A4mnde
n%202017-09-05%20handlingar.pdf
2
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23364903.ab
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§ 200
Valkrets- och valdistriktsindelning vid allmänna valen år
2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:532)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska utgöra en valkrets vid de allmänna valen år 2018 samt vid Europaparlamentsvalet år
2019. (Vid val till Europaparlamentet utgör hela Sverige en valkrets
men för redovisning av röster och statistik används valkretsindelningen även vid valet till Europaparlamentet.)
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa valdistriktsindelning enligt
förslag daterat 2017-08-01 att gälla vid allmänna valen år 2018 samt
vid Europaparlamentsvalet år 2019. Valdistriktsindelningen skiljer sig
på följande sätt i förhållande till den som gällde under valåret 2014:
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem delas i två distrikt: Botkyrka 1 N
Lanthem och Botkyrka 2 Tullinge C.
Numreringen av distrikten ändras med anledning av det nytillkomna
distriktet.
Namnen på tre av distrikten ändras för att få en enhetlig benämning.
Södra Lanthem blir S Lanthem, Tullinge Villastad Norra blir Tullinge Villastad N och Tullinge Villastad Södra blir Tullinge Villastad
S.
3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet ska underställas länsstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 187 lämnat ett förslag till beslut.
Inför varje val gör valnämnden en översyn av indelningen i valkretsar och
valdistrikt. Efter genomförd översyn lämnar valnämnden förslag till valkrets- och valdistriktsindelning vidare till kommunfullmäktige, som i sin tur
fastställer det förslag som ska lämnas vidare till länsstyrelsen för slutligt beslut.
Förslaget innebär i korthet att Botkyrka kommun övergår från två till en
valkrets, samt att antalet valdistrikt utökas från 48 till 49. På valmyndighetens inrådan föreslår även förvaltningen att kommunfullmäktiges beslut
om valkretsindelning och valdistriktsindelning ska gälla både vid allmänna
valen år 2018 och vid Europaparlamentsvalet år 2019.
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-09-11, § 12.
Yrkande

Östen Granberg (SD) 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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§ 201
Ramavtal och planuppdrag för del av fastigheten Tumba
8:535 och fastigheten Yrkesskolan 3 (KS/2017:657)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Wengbrand Lager 589 AB,
under namnändring till Slänten AB avseende del av Tumba 8:535.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 215 lämnat ett förslag till beslut.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola och
gruppboende inom del av fastigheten Tumba 8:535. Dessutom möjliggörs
uppförande av bostäder, centrum och verksamheter inom fastigheten Yrkesskolan 3. Del av fastigheten Tumba 8:523 kan beröras av planarbetet.
Projektet är lämpat för direktanvisning med hänsyn till följande faktorer: det
finns endast en byggherre som är aktuell och som har erfarenhet av att
bygga attraktiva och prisvärda bostäder i svårt kuperad terräng med de höga
exploateringskostnader som det innebär, att det bidrar till ökad mångfald av
aktörer på den lokala bostadsmarknaden, att byggherrens förslag stämmer
väl med kommunens ambitioner för området och den beslutade strukturplanen för Storvreten. Tidpunkten för projektet är lämplig att samordnas med
kommunens angränsande utveckling längs Huddingevägen.
Under maj 2016 och på uppdrag från kommunledningsförvaltningen tog
samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten fram en förstudie för fastigheten Yrkesskolan 3. Förstudien var en inledande bedömning av fastighetens
förutsättningar och angav förslag på inriktning för områdets utveckling.
Förvaltningen anser att det är angeläget att studera och planlägga hela området mellan Huddingevägen, Bryggarvägen och Harbrovägen för området
hänger ihop och kommer att påverkas som en helhet.
Projektet ska bedrivas som exploateringsprojekt och genomförs med utökat
förfarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201709-22.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-10-17, § 328.
Yrkande

Gabriel Melki (S) och Jimmy Baker (M) 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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§ 202
Svar på motion: Matlagning i hemmet (M) (KS/2016:743)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 127 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnat en motion: Matlagning i hemmet (M).
I Munkedals kommun anordnades ett projekt med ”enbart hemlagad mat”,
ett koncept som innebär att hemtjänsten vid ett biståndsbeslut kan åka ut och
laga mat till brukaren i brukarens egna hem. Det uppskattade projektet är
idag en permanent verksamhet och har enligt kommunens egen utvärdering
inte kommit att kosta något extra eller tagit extra tid i anspråk. Motionärerna
föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om Munkedalskonceptet skulle kunna vara en framkomlig väg även för Botkyrkas
hemtjänsttagares del.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 14.
Motivering

Det finns redan möjligheter att få mat lagad i hemmet för de som har
hemtjänst i Botkyrka. Vilka som kan få den insatsen beslutas, precis som
alla insatser inom hemtjänsten, genom biståndsbedömning. Botkyrka arbetar
alltså redan idag i linje med det Munkedalskoncept som motionärerna efterfrågar.
För den rödgröna kommunledningen är det viktigt att alla Botkyrkabor som
har mat genom hemtjänsten kan få en varierad, god och näringsrik kost varje
dag. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp nöjdheten med maten inom
äldreomsorgen och hur vi kan göra den ännu mera uppskattad.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till motionen.
Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 203
Svar på motion - Matlagning i hemmet (M) (KS/2017:192)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 188 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30, § 61 lämnat en motion: Matlagning i
hemmet. I Munkedals kommun anordnades ett projekt med ”enbart hemlagad mat”, ett koncept som innebär att hemtjänsten vid ett biståndsbeslut kan åka ut och laga mat till brukaren i brukarens egna hem.
Det uppskattade projektet är idag en permanent verksamhet och har enligt
kommunens egen utvärdering inte kommit att kosta något extra eller tagit
extra tid i anspråk. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden
får i uppdrag att utreda om Munkedalskonceptet skulle kunna vara en
framkomlig väg även för Botkyrkas hemtjänsttagares del.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-24, § 37.
Motivering

Det finns redan möjligheter att få mat lagad i hemmet för de som har hemtjänst i Botkyrka. Vilka som kan få den insatsen beslutas, precis som alla
insatser inom hemtjänsten, genom biståndsbedömning. Botkyrka arbetar
alltså redan idag i linje med det Munkedalskoncept som motionärerna efterfrågar.
För den rödgröna kommunledningen är det viktigt att alla Botkyrkabor
som har mat genom hemtjänsten kan få en varierad, god och näringsrik
kost varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp nöjdheten med
maten inom äldreomsorgen och hur vi kan göra den ännu mera uppskattad.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-05-24, § 37.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till motionen.
Tuva Lund (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.

40[54]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-26

§ 204
Svar på motion - Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
(KS/2017:78)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 205
Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
(KS/2015:716)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 206
Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och
förtroendevalda (M) (KS/2016:134)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 207
Svar på motion - Trepartsavtal (M) (KS/2017:308)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 208
Svar på motion - Övervakning av utsatta områden (SD)
(KS/2015:345)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 209
Svar på motion - Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) (KS/2016:343)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 210
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Liaquat Ali Khan (S) är ny ersättare efter Carina Olsen (S)
Miroslav Femic (M) är ny ersättare efter Björn Lagerstedt (M)
Svar på medborgarförslag

Gör en gångväg i backen vid Hamringevägen/Huddingevägen, KS/2016:795
Beslut: besvarat
Gör en gång- och cykelväg från Vårsta till Tegelvreten/Grödinge,
KS/2017:197
Beslut: besvarat
Sätt upp farthinder vid Oxelvägen i Tullinge, KS/2017:234
Beslut: besvarat
Bygg ett bullerplank vid Förlikningsvägen i Alby, KS/2017:237
Beslut: besvarat
Installation av peglar för vattenståndsmätning i sjöarna Uttran och Utterkalven, KS/2017:270
Beslut: avslag
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§ 211
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Safiullah Khalil (MP), ersättare i socialnämnden
Elizabeth Bushby (TUP), ledamot i kommunfullmäktige
Liaquat Ali Khan (S), ersättare i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Elizabeth Bushby
(TUP) och Liaquat Ali Khan (S).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot efter Magdalena Jonsson (M)
Asta Holm (M)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ersättare efter Asta Holm (M)
Boban Pejcic (M)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Johan Alkstål (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carina Olsen (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sinan Celepli (V)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Safiullah Khalil (MP)
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2017-10-26

§ 212
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande och vårdoch omsorgsnämndens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående kommunala kostnader för misslyckat planarbete vad gäller Hågelbyparken
(L), KS/2017:653

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Angående åtgärder för att förbättra det sociala livet på våra äldreboenden (L),
KS/2017:671

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Elektroniska passersystem på demensboendena? (M), KS/2017:691

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Broddar? (M), KS/2017:692
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§ 213
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD),
KS/2017:687
Återinför kontaktpolitiker (M), KS/2017:690
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§ 214
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Anordna ett Skateboardområde längs Fågelviksvägen, KS/2017:587
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Fritidsgård till Riksten, KS/2017:589
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Fler parkeringsplatser vid Rikstens skola, KS/2017:594
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Lånecyklar i Tullinge, KS/2017:595
Överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut.
Parkering vid flygfältet Riksten, KS/2017:596
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gratis kollektiv transport efter skolan, KS/2017:597
Överlåts till utbildningsnämnden för beslut.
Fritidsgårdar runt om i Riksten, KS/2017:598
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
En tredje fotbollsplan på Brantbrinks IP, KS/2017:599
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Bygg vägbulor vid förskolan Kärrspiran, KS/2017:600
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fler parkeringsplatser i Tullinge, KS/2017:601
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör ett övergångställe över Skogshemsvägen, Krokvägen i Tullinge,
KS/2017:602
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör hastighetsänkande åtgärder på bilvägen Katrinebergsvägen vid Trädgårdsstadsskolan, KS/2017:603
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Asfaltera vägen i Fittja m.m., KS/2017:604
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden 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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§ 215
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit
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Kommunfullmäktige 2017-10-26
Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

17:51
04:28:44 22:19

S

17:51
04:28:44 22:19

M

17:51
04:28:44 22:19

Gabriel Melki

S

17:51
04:28:44 22:19

Serkan Köse

S

17:51
04:28:44 22:19

Youbert Aziz

S

17:51
04:28:44 22:19

Mattias
Gökinan
Anders
Byrsenius

Maria Gawell
Skog

Lars Schou

Ebba Östlin

S

00:00:00

S

17:51
04:28:44 22:19

S

17:51
04:28:44 22:19

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

17:51
04:28:44 22:19

Christina
Zedell

S

17:51
04:28:44 22:19

Ersättare

Björn Pettersson S § 177, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 213, 212

Shafqat Khatana S § 177, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 213, 212

Robert Aslan

S

17:51
04:28:44 22:19

Diana
Hildingsson

S

17:51
04:28:44 22:19

Adnan Issa

S

17:51
04:28:44 22:19

Juliana Lahdou S

00:00:00

Bo Johansson

S

17:51
04:28:44 22:19

S

17:51
04:28:44 22:19

Olle Westberg

Taina Virta

S

00:00:00

Robert
Rasmussen

S

17:51
04:28:44 22:19

Maria Mendoza S

17:51
04:28:44 22:19

Jean-Pierre
Zune

S

17:51
04:28:45 22:19

S

17:51
04:28:45 22:19

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

17:51
04:28:45 22:19

Jimmy Baker

M

17:51
04:28:45 22:19

Inga-Lill
Strömqvist

Ayisha Farooq S § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212,
213, 212

Berit Larsson S § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212,
213, 212

Gül Alci

M

17:51
04:28:45 22:19

Kia Hjelte

M

17:51
04:28:45 22:19

Stina Lundgren M

17:51
04:28:45 22:19

Yngve R K
Jönsson

M

17:51
04:28:45 22:19

M

17:51
04:28:45 22:19

Andrei Ignat

M

17:51
04:28:45 22:19

Therese
Hellichius

M

17:51
03:52:49 21:43

Ellen Nilsson

M

17:51
04:28:45 22:19

Deniz Bulduk

17:51
MP 04:28:45 22:19

Carl Baker

Christina Tibblin M § 199, 200, 201, 202, 203,
210, 211, 212, 213, 212

MP 00:00:00

James Jin MP § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212,
213, 212

Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Myrna Persson MP § 177, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 213, 212

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

17:51
MP 04:28:45 22:19

Ali Khalil

17:51
Embla Holmlid
MP 04:28:45 Kolenda
22:19

Mohamed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Christina Karlsson MP § 177, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210,
211, 212, 213, 212

Shakhlo
Altieva

17:51
MP 02:48:18 20:39

Inger Grönberg MP § 193, 194, 195, 196, 197,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 213, 212

17:51
Anders Thorén TUP 04:28:45 22:19
Therese Lind

Carl
Widercrantz

Elizabeth
Bushby

17:51
TUP 04:28:45 22:19

TUP 00:00:00

Camilla Jägemalm TUP § 177, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210,
211, 212, 213, 212

TUP 00:00:00

Karin Nakamura Lindholm TUP § 177, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 210, 211, 212, 213, 212

17:51
Nils-Bertil
TUP 04:28:45 Carlson Estrada
22:19
SD

17:51
04:28:45 22:19

Östen Granberg SD

17:51
04:28:45 22:19

Karl-Otto
Hultström

17:51
04:15:16 22:06

Robert
Stenkvist

-

Sebastian
Lindqvist

SD

00:00:00

Helen Spaak

SD

17:51
03:53:07 21:44

Sergius Peter Himmelving SD § 177, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
210, 211, 212, 213, 212

Mats Einarsson V

17:51
04:28:45 22:19

Bekir Uzunel

V

00:00:00

Ronnie
Andersson

V

17:51
04:28:45 22:19

V

17:51
04:28:45 22:19

Yrsa
Rasmussen

V

17:51
04:28:45 22:19

Aram El
Khoury

17:51
KD 04:28:45 22:19

Yusuf Aydin

17:51
KD 04:28:45 22:19

Stefan Dayne

17:51
KD 04:28:45 22:19

Stig Bjernerup

L

17:51
02:48:01 20:39

Lars Johansson L

17:51
04:28:45 22:19

Robert Steffens C

17:51
04:28:45 22:19

Pia Carlsson

Marit Normasdotter V § 177, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210,
211, 212, 213, 212

Helene Wåhleman L § 193, 194, 195, 196, 197,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211,
212, 213, 212
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Sammanträdestid: 2017-10-26 17:51:07 - 2017-10-26 22:19:52
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

S

Taina Virta S § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
17:51 - 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
04:28:45
22:19 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Björn Pettersson S

Maria Gawell Skog S § 177, 177, 178, 179, 180,
17:51 - 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
04:28:45
22:19 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Shafqat Khatana S

Jens Sjöström S § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
17:51 - 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
04:28:45
22:19 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Marcus Ekman

S

04:28:45

Yasemin Ergül

S

00:00:00

Daniel Njuguna S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders
Gustafzon

S

04:18:05

Viktoria
Dymenou
Wallén

S

00:00:00

Nils Andersson

S

00:00:00

S

Juliana Lahdou S § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
17:51 - 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
04:28:45
22:19 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Berit Larsson

Ayisha Farooq
Liaquat Ali
Khan

17:51 22:19

17:51 22:09

00:00:00

Ufuk Sen

M

00:00:00

Christina
Tibblin

M

04:28:45

17:51 - Therese Hellichius M § 199, 200, 201, 202, 203,
22:19 210, 211, 212, 213, 212

Bengt Kring

M

04:28:45

17:51 22:19

Asta Holm

M

04:28:45

17:51 22:19

Miroslav Femic M

04:28:45

17:51 22:19

Shakhlo Altieva MP § 193, 194, 195, 196, 197,
19:51 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212,
22:19
213, 212

Inger Grönberg

MP 02:28:42

James Jin

Ali Khalil MP § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
17:51 - 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
MP 04:28:45
22:19 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Myrna Persson

Yosra Yasmin Sherif MP § 177, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188,
17:51 MP 04:28:45
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197,
22:19
198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213,
212

Christina
Karlsson

Mohamed Benmakhlouf MP § 177, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187,
17:51 MP 04:28:45
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
22:19
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212,
213, 212

Camilla
Jägemalm

Carl Widercrantz TUP § 177, 177, 178, 179, 180,
17:51 - 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
TUP 04:28:45
22:19 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Per Börjel

TUP 00:00:00

Elizabeth Bushby TUP § 177, 177, 178, 179, 180,
Karin Nakamura
17:51 - 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
TUP 04:28:45
Lindholm
22:19 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212
Sergius Peter
Himmelving

SD

Sebastian Lindqvist SD § 177, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188,
17:51 04:28:45
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197,
22:19
198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213,
212

Ulrika Ekengren SD

00:00:00

Niklas Lekander SD

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

Marit
Normasdotter

V

Bekir Uzunel V § 177, 177, 178, 179, 180, 181,
17:51 - 182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
04:28:45
22:19 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 212

Kerstin Amelin

V

04:28:45

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

17:51 22:19

Helene
Wåhleman

L

04:28:45

Benny
Ferdinandsson

L

00:00:00

Benita Hägg

C

00:00:00

Boris Granath

C

00:00:00

Stig Bjernerup L § 193, 194, 195, 196, 197, 197,
17:51 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213,
22:19
212

